
II. kerületi cég lett Euró
pa legígéretesebb tech
nológiai vállalkozása 
– az Oncompass Medicine 
tudományos igazgatóját, 
dr. Peták István rákkutatót 
a rangos elismerésről és 
a daganatos betegségek 
gyógyításának új irányairól 
kérdeztük. (7. oldal)
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Már régóta szükség 
volt egy biztonságos, 
a gyalogosközlekedést 
segítő átkelőre a Fillér és 
a Káplár utca sarkán. A gya-
logosok már használatba 
vették az akadálymentes 
négyes zebrát. (5. oldal)

Az önkormányzat idén elengedi a vendéglátóhelyek teraszai 
után fizetendő közterület-használati díjat. Emellett Őrsi Ger-
gely polgármester partnerségi megállapodást írt  alá a vendég-
látósok által szervezett takarításon a Lövőház utca sétálóutca 
részének tisztán tartása érdekében. (16-17. oldal)

A József-hegyi kilátót tavaly vette át keze-
lésre a II. kerület a Fővárosi Vízművektől. 
Február 20-án a kerület vezetői, valamint 
önkéntesek részvételével megtisztították 
a gyönyörű panorámájú, ám kissé elha-
nyagolt kilátót és környékét. (4. oldal)

Első évfordulójához közeleg a Védett Tér, az önkormányzat rendez-
vénysorozata, amely főleg a nők helyzetének témáját járja körül. 
Ez alkalomból, valamint a hamarosan beköszöntő nőnap apropóján 
beszélgettünk Veiszer Alinda újságíróval, műsorvezetővel. (10. oldal)

Együttműködés a vEndéglátóhElyEkkEl

önkéntEsEk sEgítségévEl a kilátóért

nEm csak nőknEk, nEm csak nőkről
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A költségvetés elfogadását követően dön-
tés született arról is, hogy az önkormányzat 
együttműködési megállapodást köt a 10 
millió Fa Alapítvánnyal, amely tevékeny 
munkájával eddig is hozzájárult, hogy minél 
több facsemete zöldíthesse kerületünket.

Az önkormányzat idén is megállapodott a 
Budapesti Rendőr-főkapitánysággal, hogy a 
kerületben végzett plusz szolgálatokat és a köz-
biztonság megőrzése és javítása érdekében 
végzett többletfeladatokat mintegy 40 millió 
forinttal finanszírozza. A rendőrség ugyanak-
kor továbbra is folyamatosan ellátja a térfigyelő 
szolgálathoz kapcsolódó járőrszolgálatot is a II. 
kerület frekventált, gyakran látogatott helyein. 
A többletszolgálat régóta hozzájárul városré-
szünk közbiztonságának javulásához.

A Margit körút és környékének, azaz a Mar-
git-negyed revitalizációjának első munka-
szakasza lezárult, ugyanúgy, mint az első 
pályázatok kiírása, így a Gazdasági és Tulaj-
donosi Bizottság jóváhagyása alapján az első 
körben három pályázóval köthet feladatel-
látási szerződést az önkormányzat. A Hab-
itat for Humanity Magyarország Alapítvány 
(segítségnyújtás a hatékony kerületi lakás-
politika kialakítása és a társadalmi szolida-

A járványhelyzet miatt továbbra sem ülésezhet a képviselő-testület, ezért az önkor-
mányzati testületek feladat- és hatáskörében eljárva a polgármesterek hoznak dön-
tést. Idén az interneten keresztül tanácskoztak a képviselők és véleményezték az idei 

költségvetést. Őrsi Gergely polgármester február 23-án tartott egyeztetését követően 
nemcsak az idei büdzsét fogadták el, hanem több fontos határozat is született.

ritás erősítése érdekében), a Kelet Galéria 
Kft. (kulturális központ kialakítása a Margit 
körúton, helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, a kulturális örökség védelme) 
és a Képező Művészeti Kft. (képzőművészeti 
stúdió kialakítása, ismeretterjesztő foglal-
kozások, tehetséggondozás a kerületi iskolák 
oktatóival) tevékenysége hozzájárulhat a Vízi-
város és a Margit körút közösségi életének 
fellendüléséhez. A szervezetek pályázati úton 
eddig üresen álló, önkormányzati tulajdonú 
helyiségeket kaptak használatba.

A II. kerület szintén együttműködési meg-
állapodást köt az Oltalom Karitatív Egyesület-
tel utcai szociális munka, hajléktalanellátás, 
idősek lelki gondozása és jogi segítségnyújtás 
ellátására. Az egyesület adományboltot hoz 
létre és üzemeltet a megállapodás alapján.

A költségvetés elfogadását követően döntés 
született arról, hogy a II. kerület közösségi 
dokumentumfilm előkészítő kutatómunkái-
nak elkészítéséhez támogatást nyújt az 1956-
os Intézet Alapítvány részére, valamint támo-
gatja a Gyöngyhalász Alapítványt a II. kerületi 
Tapolcsányi Általános Iskolai kollégiumban 
élő gyermekek részére szervezett Kortárs Tu-
datos Kreatív programokhoz.

Hatékonyságnöveléssel őrzik meg
a szolgáltatások színvonalátA vírus és 

a bevételkiesés 
rányomta bélyegét

az idei költségvetésre

a 2021. évi költségvEtés megterve-
zése és egyensúlyának biztosítása az 
önkormányzat tájékoztatása alapján 
idén a szokottnál is nagyobb nehézséget 
jelentett, mivel a védekezés költségei 
mellett az elvonásokkal is számolni kel-
lett, miközben a kompenzáció hiányos 
vagy bizonytalan. A 2021. évi költség-
vetés bevételi főösszege 25,1 milliárd 
forint.

Az idei büdzsé tervezésekor mintegy 
2,3 milliárd forint bevételkieséssel szá-
moltak. Ebből másfél milliárd az ipar-
űzésiadó-kiesés, a gépjárműadó elvétele 
miatt 330 milliós a hiány, a vírushelyzet 
ideje alatt ingyenessé tett parkolás miat-
ti bevételkiesés meghaladja a 330 millió 
forintot. Az idegenforgalmi adóból szár-
mazó kiesés 105 millió forintot jelent.

A II. Kerületi Önkormányzat ugyan-
akkor nem vesz fel hitelt, a bevétel-
kieséseket hatékonyságnöveléssel és 
a tartalékok felhasználásával tervezi 
pótolni. A nehéz helyzet ellenére a 
költségvetésben a korábban kitűzött 
célok szerepelnek – jelezte Őrsi Gergely 
polgármester.

Közöttük elsődleges, hogy megőriz-
zék az önkormányzati szolgáltatások 
színvonalát:

•  egészségügyi intézményeink fejlesz-
tését, a kerületiek egészségének vé-
delmét

•  megszokott színvonalon működje-
nek a II. kerületi fenntartású óvodák, 
bölcsődék

•  nem csökkenhet a gyermekeknek és 
a szociálisan rászorulóknak eddig jut-
tatott kerületi támogatások mértéke

•  megőrzik a szociális és lakhatási tá-
mogatások mértékét

•  fenntartják a szociális hálózat, így a 
gondozóházak és a családsegítő köz-
pont munkáját, a házi segítségnyújtást 
és az idősek ellátását és gondozását

•  különösen nagy hangsúlyt fektetnek a 
kerület zöldfelületeinek megőrzésére, 
ápolására, fenntartására

•  folytatódnak a kerület tisztasága ér-
dekében tett eddigi erőfeszítések, 
fenntartják a köztisztaságot.

Kiemelt területek többek között: a közbiztonság megőrzése, a szociális ágazat, az óvodák 
és bölcsődék színvonalas működtetése, a zöldfelületek védelme és a közterületek tisztasága
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– köztéri kiállítás az ostrom áldozatainak emlékére 

Az 1848–49-es
szabadságharc

tiszteletére

– 76 év, 16 helyszín, 8 sors – így foglalta 
össze Őrsi Gergely polgármester a kiállítás 
számait, majd hozzátette: a szabadtéri kiál-
lítás arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy 
a számok mögött egyéni sorsok, áldozatok 
vannak. Elmondta, hogy tavaly, az ostrom 
75. évfordulóján három budai kerület, az I., 
a II. és a XII. úgy döntött, a tragikus idő-
szakról közösen, a szélsőséges ideológiák 
helyett az egyéni sorsokra összpontosítva 
úgy emlékezik meg, hogy mindenkinek le-
gyen módja, ideje és tere feldolgozni a vesz-
teséget. 

A II. világháború utolsó heteiben Budán 
véres és értelmetlen harcok folytak, me-
lyek során tízezrek veszítették el otthonu-
kat, életüket. Közülük ragadott ki a köztéri 
kiállítás nyolc félbetört életet, sorsot, amit 
szövegesen is bemutatott. Őrsi Gergely 
hangsúlyozta, a kiállítással azt szeretnék 
elérni, hogy a múltat feldolgozva és mél-
tóképpen emlékezve beszélhessünk a tör-
ténelmünkről, dolgozhassunk a jövőn és 
békében élhessünk. 

A kiállítást február 7–28. között lehetett 
látni kerületünk 16 helyszínén. A  meg-
emlékezéshez kapcsolódva február 11-én 

a ii. kerület utcáit járva bizonyára többen felfigyeltek a busz- és villamosmegállókban kiállított 
plakátokra, amelyek régi családi fotókat ábrázolnak. Ezek mindegyikéről hiányzik valaki. a fény-
képek a ii. kerületi önkormányzat Félbetört életek címet viselő köztéri kiállításának darabjai, 
amellyel Budapest 76 évvel ezelőtti ostromának áldozataira emlékezett.

FélbEtört élEtEk

a három budai kerület polgármestere – a 
járványügyi előírások betartásával – közös 
koszorúzást tartott az I. kerületi Kapisztrán 
téren. PZS

Fényjáték
a Kapisztrán 
téren

A járványhelyzetre való 
tekintettel a II. Kerületi 

Önkormányzat idén
március 15-én

nagyobb rendezvény helyett 
csak szűk körű szabadtéri 

koszorúzást szervez:
• 10 órakor a Gábor 
Áron-emlékműnél

• 11 órakor Schittenhelm 
Ede honvéd tüzér 

síremlékénél
• 12 órakor Hidegkúton 
a Pesthidegkút–Ófalui 
Sarlós Boldogasszony- 

templomnál.
Koszorúzási szándékukat 
az info@kulturkuria.hu 

e-mail-címen, 
vagy a (06 20) 341-1154-es 

telefonszámon jelezzék.
A kerületben több 

játszótéren várható lovas-
huszárok felbukkanása.

Helyszínek, időpontok 
és részletek hamarosan 

elérhetőek a 
www.masodikkerulet.hu 
weboldalon és a kerület 

Facebook-oldalán: 
fb.com/budapest2.

A járványhelyzet függvényében 
változás előfordulhat.

Széll Kálmán tér

Három budai polgármester – Őrsi Gergely,
V. Naszályi Márta és Pokorni Zoltán
– közösen emlékezett meg az ostrom áldozatairól

Széna tér Törökvész út
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Ahogy Őrsi Gergely polgármester fogalmazott, 
a II. kerület rendkívül jó adottságú városrész, 
vannak zöldfelületeink és rengeteg fa teszi 
kellemesebbé lakókörnyezetünket. Viszont 
parkjainkban és ligeteinkben ezek a fák ese-
tenként megbetegszenek. – A fák állapotát 
folyamatosan vizsgáljuk, és időnként egy-egy 
balesetveszélyes vagy sérült példányt, sajnos, 
ki kell vágni. Erre csak akkor kerül sor, ha 
egyértelműen megállapítható, hogy a fa ál-
lapota nem javítható és elhelyezkedése miatt 
kockázatot jelent – írta Facebook-oldalán.

Február közepén három beteg vagy sérült fát 
kellett kivágni a Mechwart ligetben, amelyek a 
jó idő beköszöntével biztosan hiányozni fognak. 
Ha árnyékot már nem is adhatnak, tűzifaként 
még jó szolgálatot tehetnek nehéz helyzetben 
lévő családoknak. A  polgármester elmondta, 

Kovács Márton alpolgármester és Juhász Veronika 
önkormányzati képviselő többször szorgalmaz-
ta, hogy a menthetetlennek ítélt fákat haszno-
sítsák, és ennek most eljött az ideje. 

Aki úgy érzi, szüksége lenne segítségre, a 
II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyer-
mekjóléti Központjánál jelezheti igényét a 

Elsőként a József-hegyi kilátó és környéke tisz-
tult meg önkéntesek segítségével február 20-
án. Emellett Őrsi Gergely polgármester, Varga 
Előd Bendegúz alpolgármester (képünkön), va-
lamint a polgármesteri hivatal több munkatár-
sának összefogásával lett tisztább a kilátó kör-
nyéke. A kilátót még tavaly vette át kezelésre a 
II. Kerületi Önkormányzat a Fővárosi Vízmű-
vektől, hogy hatékonyabban tarthassa tisztán 
a területet. Sokan nem is gondolnák, hogy né-
hány óra alatt két kisebb teherautó platója telt 
meg a szemeteszsákokkal.

A takarítás folytatódik a városrész zöldterüle-
tein és kirándulóhelyein, melyeket egyre töb-
ben keresnek fel, ami örömteli, azonban foglal-
kozni kell az ezáltal megnövekedett szemetelési 

hajlammal is. A megtisztított területeken tájé-
koztató és figyelemfelhívó táblákat helyeznek 
ki, ezzel is emlékeztetve az arra járókat, hogy 
környezetünkre vigyázni kell.

az önkormányzat rEndszErEssé tEszi 
a közösségi takarítást, amelyhez kéri a ke-
rületiek önkéntes segítségét. A szemét elszállításáról, 
a zsákokról és kesztyűkről a polgármesteri hivatal 
gondoskodik. A részvételi szándékot a kozosseg@
masodikkerulet.hu e-mail-címen lehet jelezni, 
és azt is, hogy melyik kirándulóhelyet, zöldterületet 
kellene kitakarítani. A további időpontokat és hely-
színeket közzéteszik.

(06  1) 225-7956-os telefonszámon vagy a 
csgyk@csgyk02.hu e-mail-címen nevének, 
telefonszámának és a rászorultság indokának 
feltüntetésével. Ezt követően a kitermelt tűzi-
fa mennyiségének függvényében szállítja ki az 
önkormányzat a feldarabolt fát. 

PZS

A II. Kerületi Önkormányzat rászorulókhoz juttatja el
a tüzelőnek alkalmas, sérült, beteg, kivágott fákat

Hogy MINdENkINEk jussoN tüzElő

tisztelt
kerületi lakosok!
2020. augusztustól bővült ke-
rületünkben a védett épületek 
köre, kerületi védelem alá he-
lyeztünk több értékes építésze-
ti emléket, például a Körszállót 
és az újlaki plébánia épüle-
tét. Fontos számunkra, hogy 
az építészetileg és történetileg 
értékes kerületi épületeket, 
épületrészeket megőrizzük az 
utókor számára.

Annak érdekében, hogy 
a közösségünk számára fon-
tos emlékek ne tűnjenek el, a 
leghatékonyabb eszközünk, 
ha egyedi helyi védelem alá 
helyezzük őket. Célunk, hogy 
az elkezdett munkát folytas-
suk, a védett épületek körét 
tovább növeljük.
A folyamat elején kérjük, hogy a
partnerseg@masodikkerulet.hu
e-mail-címre írják meg azokat 
az épületeket, építményeket, 
melyeket védelemre érdemes-
nek találnak. Kérjük, a javaslat 
tartalmazza a helyrajzi szá-
mot, a rövid indoklást, fotó-
kat és a védelem tárgyának 
megnevezését.

Véleményüket folyamatosan 
várjuk, minden kezdeménye-
zőt értesítünk a javaslatával 
kapcsolatos döntésekről.

Trummer Tamás főépítész

közösségi takarítás a népszerű
kirándulóhelyek tisztaságáért
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Zebra a Fillér és a Káplár utca sarkán

Új CAF villamosok
II. kerületi vágányokon

A képen látható parkolás a Bimbó út alsó szakaszán nem éppen 
emberbarát módja a várakozásnak. Az oszlop és az autó között 
nemhogy egy babakocsi, de még egy gyalogos sem fér el. Aki arra 
járt, annak a forgalmas út szélén kellett kerülnie.

Épp ezért volt, aki nemtetszését is kifejezte az autóra helyezett 
papírokkal, szemeteszsákkal, de talán legközelebb a figyelmet-
len sofőrnek sem kell az ilyen egyértelmű jelzéseket megvárnia, 
és magától is tudni fogja, hol a parkolás határa.

Nem csoda, ha sokakat érdekel, mikor nyit ki az 
új élelmiszerüzlet a Csalogány utcában, hiszen 
már tavaly úgy tűnt, hogy bármelyik pillanatban 
fogadhatja a vásárlókat. Azonban erre még várni 
kell, de már nem sokat. Az üzletlánc arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy idén tavaszra tervezik 
a nyitást, pontosabb információt azonban csak 
később tudnak adni.

ElEktronikus ügyintézés
Az engedélyt az ugyfelablak.masodikkerulet.hu/login 
felületen keresztül az ugyfelablak.masodikkerulet.hu/
login felületen lehet kiváltani vagy meghosszabbítani. 
Aki tavaly már ügyfélablakon keresztül intézte az 
engedélyét, vagy eddig még nem, de idén szeretné 
ügyfélablakon keresztül igényelni, az mindenképp  
használja ezt a rendszert.

Egy e-mail-címről csak 
egy regisztrációt fogad el a 
rendszer. A bejelentkezéshez 
szükséges kódot az ügyfél 
által megadott e-mail-címre 
küldik. A költségtérítés be-
fizetése is megoldható az 
online felületen keresztül. 
szEmélyEs ügyintézés
A Központi Ügyfélszolgálaton (1023 Margit utca 2-4.) 
kizárólag előzetes időpont-egyeztetést követően. 
Ügyfélfogadás: hétfőn 8–12-ig és 13–17-ig, kedden 
8–12-ig és 13–16-ig, szerdán 8–12-ig és 13–18-ig, csü-
törtökön 8–12-ig és 13–16-ig, pénteken 8–13-ig). Idő-
pontfoglalás az idopontfoglalas.masodikkerulet.hu 
oldalon, illetve telefonon a (06 1) 346-5600-s számon 
a 0-s menüpont kiválasztásával.

Figyeljünk a gyalogosokra!

Parkolási engedély az interneten keresztül 
A parkolási engedélyeket elektronikus úton 
az ügyfélablakon keresztül érdemes kiválta-
ni, mert az nemcsak praktikusabb, hanem 
a járványhelyzet miatt sokkal biztonságo-
sabb is.

Akinek elektronikus ügyintézésre nincs 
lehetősége, azt a II. Kerületi Önkormány-
zat Központi Ügyfélszolgálatán (1023 Margit 
utca 2-4.) – előzetes időpontfoglalást köve-
tően – fogadják rendes nyitvatartási időben 
és ügymenet szerint. 

A Városüzemeltetési Igazgatóság Város-
rendészeti Osztálya arról tájékoztatott, hogy 
február közepéig a jogosultak mintegy fele 
váltotta már ki az idei parkolási engedélyt. 
Közülük kétharmad arányban az elektroni-
kus ügyintézést választották.

A 2020-as engedélyek 2021. március 
31-ig érvényesek.

BővEBB FElvilágosítás a www.
masodikkerulet.hu »Ügyintézés»-

Közterület/Parkolás»Parkolási enge-
délyek (jobb oldali menü) menüpontban, 
valamint a (06 1) 346-5678-as telefon-
számon kapható.

Már használják a négy zebrát magába foglaló, akadálymentes gyalogátkelőhelyet a Fillér utca 
és a Káplár utca sarkán. A forgalmas útszakaszon már régóta szükség volt egy biztonságos, a 
gyalogosközlekedést segítő átkelőre. Őrsi Gergely polgármester és Tompa János önkormányzati 
képviselő ki is próbálta a zebrát, amelynek kialakítására korábban tettek ígéretet.

tAvAsszAl NyItHAt
A vízIvárosI lIdl

Forgalomba állt a tizenhetedik CAF villamos 
a 17es és a 19es vonalán február elején, 
és várhatóan még idén fogalomba helye
zik a fennmaradó kilenc új szerelvényt is. 
A Hűvösvölgybe – műszaki okok miatt – a 
tervek szerint csak 2022 után járhatnak a 
modern járművek.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoz-
tatása szerint a spanyol gyártó legújabb járművei a 
17-es és a 19-es fonódó villamosok vonalán közleked-
nek, ősztől azonban a pesti oldalon 50-es számmal 
is szállítanak utasokat.

Lapunkat a BKK arról tájékoztatta, hogy míg a 
belső városrész vonalain már évek óta élvezhetik 
az utasok az alacsonypadlós járművek kényelmét, 
addig a hűvösvölgyi vonalon erre még egy kicsit 
várni kell. Az 56-os és 56A vonal estében ugyanis 
2022-ben tervezik a CAF villamosok üzeméhez szük-
séges infrastrukturális beavatkozások elvégzését.

Jelenleg a hűvösvölgyi végállomás, a Kelemen 
László utca és a Heinrich István utca megállóinak 
peronjai nem elég hosszúak a CAF villamosokhoz, 
melyek mintegy öt méterrel hosszabbak a jelenleg 
futó Tátráknál. Emellett az új villamosok miatt az 
áramellátás fejlesztésére is szükség lesz. SZeg
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Félni a betegségtől kell, nem az oltástól!

Regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu
oldalon lehet, kérdés esetén a

(06 80) 277-455, (06 80) 277-456
ingyenes zöldszámok hívhatók.

kerületünkben is zajlik az oltási terv szerinti 
vakcinázás. az egészségügyi dolgozók mel-
lett már az idősebb generáció tagjai közül is 
többen átestek az első oltáson.

korda györgy énekes: – Február 
közepén kaptam az első oltást, és 
majd márciusban a másodikat. Fele-
ségemmel az elsők között regisztrál-
tunk, de Klárika fiatal, ő még nem 
került sorra. Ismeretlen ellenséggel 
állunk szemben, amivel nem le-
het tréfálni, nagyon komolyan kell 
venni, mint ahogy az ellene való 
küzdelmet is. Sokféle véleményt 
lehet hallani, ami el is bizonyta-
laníthatja az embert, de én sok 
orvos ismerősömmel beszélgettem, 
és nekik is köszönhetően szent 
meggyőződésemmé vált, hogy egy módon tudjuk csak legyőzni a 
vírust: oltással. Kivártam a soromat, hiszen azokat illeti az elsőbbség, akik a frontvonal-
ban vannak. Örömmel vettem háziorvosunk értesítését, hogy megkaphatom az oltást, 
és mondhatom, hogy semmiféle kellemetlenséget nem okozott se a vakcina beadása, se 
a későbbiekben nem tapasztaltam mellékhatást. Azt üzenem nyugdíjastársaimnak és a 
fiatalabbaknak is, hogy a vakcinától nem kell félni – csak a vírustól!

A pesthidegkúti mentőállomás után február kö-
zepén az OMSZ Alkotás utcai mentőállomására 
látogatott el Őrsi Gergely, hogy megköszönje az 
ott dolgozók munkáját. – Ők is részt vesznek a II. 
kerületiek ellátásában, és amikor leginkább kell 
a segítség, rájuk is számíthatunk. Azontúl, hogy 
az önkormányzat az idei évtől Szent Kamill-díjjal 
ismeri el a mentősök erőfeszítéseit, mindkét 
mentőállomás dolgozóitól megkérdeztük, mire 
van szükségük. Hidegkúton nagynyomású mosót 
kértek az autók tisztításához, a Budai Mentőállo-
máson dolgozók pedig egy masszív, jó teherbírású 
asztalt, amit át is adtunk nekik, megköszönve a 
kerületiek ellátásában végzett munkájukat – írta 
közösségi oldalán a polgármester.

Asztal a mentősöknek

ProF. dr. Bagdy EmőkE klinikai szakpszi-
chológus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár: 
– Fontos és jó tudni, hogy van egy biztonsá-
gi út, és ez a vakcina. 
Egészségügyi dolgozó-
ként már megkaptam 
a Pfizer-BioNTech oltás 
mindkét felét. Csak a 
másodiknál volt egyfajta 
szokatlansági érzésem, 
éreztem, hogy a szerve-
zetemben zajlik valami, 
de azóta minden rend-
ben van. Ma már, sajnos, 
a koronavírus harmadik 
hullámáról beszélünk, így 
különösen jó érzés, hogy 
biztonságban vagyok és 
másokat is biztonságban 
tudhatok. Mikor a második 
oltás után eltelt a nyolc nap, nagy megnyug-
vás alakult ki bennem, hiszen féltéssel élek, 
féltem a szeretteimet, az embereket.

Tanárként és egészségügyi dolgozóként 
éltem le az életemet, pontosan tudom, mit 
jelent a kutatás, a tudomány biztonsága, 

ezért nemzeti hovatartozás 
szempontjából nincs különb-
ség a vakcinák között; a tu-
domány egységesen írja elő a 
nemzetközi követelményeket, 
ezt mindenki betartja, így meg-
bízhatunk egymásban. Le kell 
küzdeni azt a világszerte meg-
lévő bizalmi válságot, hogy 
sokan nem bíznak a tudomány 
felelősségtudatában. Az élet a 
legfőbb érték, ezért mindenkit 
arra biztatok, hogy védje ma-
gát és szeretteit, a tudomány 
biztonságot ad nekünk.

Megkérdezték tőlem az ol-
tás után, mit érzek, azt vála-

szoltam, hogy nyugalmat. Ezt érzem azóta is, 
és minden embernek kívánom, hogy legyen 
bizalommal és éljen nyugalommal.

dr. Polák lászló, a II. 
Kerületi Önkormányzat 
Egészségügyi Szolgálatá-
nak főigazgató főorvosa: 
– Az egészségügyi ellátás 
során a járványt és an-
nak hatásait személyesen 
is megtapasztaló intéz-
ményvezetőként belülről 
is látom a járvány miatt 

sarkából kiforgatott világot és határozottan 
arra buzdítok mindenkit, hogy ne féljen, ol-
tassa be magát! Félni a betegségtől kell, nem 
az oltástól! Családom minden tagját, barátai-
mat, munkatársaimat is oltakozásra buzdítom. 
Magam is január első hetében kaptam meg a 
vakcinát. A második oltás után tapasztaltam 
csak enyhébb fáradtságot. Tavaly tavasszal volt 
alkalmam munkatársaim révén – akik Covid-be-
tegek fekvőbeteg-intézményi ápolásában vettek 
részt – közelről is szembesülni azzal a lelki és 
fizikai teherrel, amit a járvány okoz. Az oltás az 
egyetlen megoldás arra, hogy megszabaduljunk 
azoktól a korlátoktól, amelyek a korábban 
megszokott életünket, szokásainkat, család-
tagjainkkal, barátainkkal való kapcsolattartást 
meghatározzák immár egy éve. Higgyenek a 
szakembereknek – elsősorban nekik –, amikor 
az oltással, az oltóanyagokkal kapcsolatos is-
mereteket osztják meg az emberekkel. Csak 
akkor szabadulhatunk meg a mindennapjainkat 
meghatározó nehézségektől, amikor rendelésre, 
vásárolni, ügyeket intézni megyünk, ha minél 
nagyobb számban beoltatjuk magunkat.
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Egész Magyarország büszke lehet arra a 
biotechnológiai cégre, az Oncompass Me-
dicine-re, amely idén elnyerte Európa egyik 
legrangosabb innovációs díját, a Future 
Unicorn díjat. Mi, budaiak pedig különö-
sen büszkék lehetünk, hiszen a vállalkozás 
székhelye és vezérigazgatója egyaránt II. 
kerületi. Dr. Peták István rákkutató, a cég tu-
dományos igazgatója az egyetem elvégzése 
után daganatos gyermekek gyógyításával 
foglalkozott, majd az Egyesült Államokban, 
Memphisben a világ legnagyobb gyermek-
onkológiai kutatókórházában dolgozott öt 
éven át. 2003-ban tért vissza Magyarország-
ra, de vendégprofesszorként továbbra is 
folytat tudományos munkát Amerikában.

kerületi cég lett európa
legígéretesebb technológiai vállalkozása

koronavírus-járvány miatt leállítottak sok szű-
rővizsgálatot, ami azt fogja eredményezni, hogy 
a következő években meg fog ugrani a későn fel-
fedezett, áttétes daganatok száma. Erre már most 
fel kell készülni és gyorsan új megoldásokat kell 
keresni.

Éppen ezt szolgálja az önök fejlesztése. Mi 
ez az új technológia?
A világon az elsők között sikerült mestersé-

ges intelligenciát a daganatos betegek célzott, 
személyre szabott gyógyításában használnunk. 
Egy olyan digitális orvosi eszközt hoztunk létre, 
amely az adott diagnózissal érkező beteg számá-
ra kiválasztja a legmegfelelőbb terápiát. Az or-
vostudomány elmúlt évtizedei a genetikáról és 
a célzott gyógyszerek fejlesztéséről szóltak. Ma 
már egyre több betegnél megtörténnek azok a 
sokgénes, molekuláris diagnosztikai vizsgálatok, 
amelyekből kiderül, hogy milyen génhibák okoz-
ták a daganatát, és vannak már célzott gyógysze-
rek is. A következő feladat ezért most az, hogy 
minden egyes beteg esetében megtervezzük a 
számára leghatékonyabb kezelést – ebben segít 
az általunk fejlesztett RealTime Oncology Treat-
ment Calculator elnevezésű eszköz.

Mikorra várható az eszköz széles körű alkal-
mazása?
Már most is igénybe lehet venni az eljárást. 

Amennyiben a betegnek még nincs meg a mole-
kuláris diagnosztikai vizsgálata, segíteni tudunk 
ennek elvégzésében. A vizsgálatot követően kell 
döntést hozni a gyógymódot illetően, ebben segít 
a mi eszközünk – mostanra már több ezer beteg 
esetében. A gyógyszerek, amiket így kiválasz-
tunk, Magyarországon törzskönyvezett és nagy 
részben finanszírozott készítmények. A kezelés 
pedig megtörténhet valamelyik velünk együtt-
működő onkológiai centrumban.

Ezek szerint megvan a megoldás a rák gyó-
gyítására? Vagy ez túl optimista feltételezés?
A gyógyítás ilyenfajta megközelítése való-

ban megoldást kínál. A technológia limitációját 

egyelőre az adja, hogy még nincs minden gén-
hibára gyógyszerünk. Jelenleg mintegy százféle 
célzott gyógyszer áll rendelkezésünkre, viszont 
körülbelül hatszáz gén felelhet valamilyen rákos 
elváltozásért. Azt is meg tudjuk mondani, ha va-
lakinek ezzel a kezeléssel nem tudunk segíteni, 
mert hatástalan lenne, és ez is egy értékes in-
formáció, így el lehet kezdeni más, megfelelő 
gyógymódot. Úgy is fogalmazhatnék, hogy folya-
matosan „szalámizzuk le” a daganatos betegsé-
geket: ahogy havonta jön ki új, célzott gyógyszer, 
úgy tudunk egyre nagyobb százalékban hatékony 
kezelést javasolni a betegeknek. 

Beválhat ez a megközelítés más betegségek 
esetében is?
Mi „első fecskék” vagyunk ezen a területen, 

de véleményem szerint várható a miénkhez ha-
sonló digitális terápiatervező eszközök megje-
lenése a többi betegség kezelésében is, hiszen 
ez a kulcsa a genetikai információ gyakorlati 
hasznosításának. Az orvostudománynak az az 
álma, hogy mindenki személyre szabott terápiát 
kapjon bármilyen betegség esetén a vele szü-
letett genetikai eltérései, egyedi tulajdonságai 
alapján, most a számítástechnika segítségével 
realitássá válhat. 

Mi jelent önnek kikapcsolódást egy ilyen si-
keres, ugyanakkor megterhelő munka után?
Nagyon szeretem a természetet, igazi feltöl-

tődést a természetjárás jelent. Ez apai örökség, 
hiszen édesapám, Peták István, akire végtelenül 
büszke vagyok, a hazai természetjárás nagy alakja 
volt. Ő volt a kitalálója és szerkesztője a Másfél 
millió lépés Magyarországon című sorozatnak, 
majd ő lett a Magyar Turista Egyesület örökös 
tiszteletbeli elnöke. Sajnos, már öt éve nincs ve-
lünk. Halála után emléktáblával jelölt pihenőt 
avattak fel a Pilisszentlélek feletti Fekete-kőn, 
a Peták-pihenőt, amit én is sokszor felkeresek, 
hogy egy kicsit elmerengjek, visszaidézzem ked-
ves alakját. 

Péter ZSuZSAnnA

– Az Oncompass Medicine 2010 óta működik 
a Retek utcában, de már előtte is a II. kerület-
ben, a Hermann Ottó úton volt a székhelyünk 
– mondta el a díjátadást követő beszélgetésünk 
során Peták István. – Magam a közeli Fény ut-
cában lakom, és nagyon szeretem ezt a mikro-
közösséget a környékünkön. Szemben van egy 
szabóság, mellette egy optikus, virágos, pék-
ség, fodrász és a piac. Ha egyszer megszűnne a 
pénz, mi itt, a Retek utcában akkor is nagyon jól 
ellennénk: gyógyítanánk a betegeket, cserébe 
megvarrnák a ruháinkat, kapnánk szemüveget, 
friss kenyeret, zöldséget.

Nagyon rangos kitüntetést kapott a cég. Mit 
szóltak az elismeréshez?
Óriási öröm volt! Az elismerést egy olyan ha-

talmas európai szervezet, a Digitaleurope ver-
senyén vívtuk ki, ami negyven ország harminc-
ötezer technológiai vállalkozását fogja össze. 
Minden évben azt a vállalkozást keresik, amelyik 
a legígéretesebb műszaki megoldást vagy tech-
nológiát nyújtja valamilyen égető problémára, 
és ami a jövőben felfelé ívelő pályára állíthatja az 
adott céget. Kettős cél vezeti ugyanis a szerveze-
tet, a társadalmat érintő problémák megoldása 
mellett Európa gazdaságának versenyképessé 
tételét is segíteni kívánja. Fontos számára, hogy 
Európából is elinduljanak sikeres, gyorsan nö-
vekvő vállalkozások, amelyeket unikornisnak 
neveznek – innen a díj neve is, amit magyarra a 
jövő unikornisának fordíthatunk. Az, hogy idén 
Európa legígéretesebb technológiai vállalkozá-
sa egy magyar cég, az Oncompass Medicine lett, 
számunkra szinte felfoghatatlan, ugyanakkor 
nagyszerű dolog. Bízom benne, hogy a díj Ma-
gyarországra irányítja majd a figyelmet a hazai, 
de nemzetközi szinten is versenyképes innová-
ciókra, műszaki fejlesztésekre.

Az önök fejlesztése az orvostudomány egyik 
legnagyobb kihívásában, a daganatos megbe-
tegedések gyógyításában jelent mérföldkövet.
A rák valóban egyre inkább vezető halálok szá-

mos országban. Magyarországon naponta közel 
száz ember veszíti életét daganatos betegség 
következtében, és félő, hogy a közeljövőben ez 
a szám emelkedni fog. Ennek az az oka, hogy a 
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A Margitnegyed is felkészül  a gazdasági újranyitásra

A II. kerületi városvezetés 2020 végén hívta 
életre a Margit-negyeddel kapcsolatos kez-
deményezést, melynek célja a Margit körút és 
környékének megújítása: a városrész megtöl-
tése társadalmi célú, közösséget szolgáló, civil 
kezdeményezésekkel, kulturális élettel, illetve 
kis- és középvállalkozásokkal. 

A korábban meghirdetett ingatlanhasznosí-
tási pályázat első körének eredményeként ki-
választott új bérlők olyan kulturális vagy civil 
szervezetek, amelyek munkájukkal, működé-
sükkel előmozdíthatják a Margit Negyed Prog-
ram célját, és segíthetnek abban, hogy újra élet 
töltse meg Buda kapuját. A  nyertes pályázók 
kedvezményes díjszabással jutnak majd hozzá 
a helyiségekhez, ami mindenképpen nyereség, 
hiszen az üresen álló ingatlanok önmagukban 
is költséget jelentenek az önkormányzatnak.

Mint Őrsi Gergely polgármester elmondta, a 
Margit Negyed koncepciójának kidolgozásával 
az önkormányzat célja, hogy megújuljon a Mar-
git körút és környezete úgy, hogy egy hosszú tá-
von fenntartható, önállóan fejlődő kulturális, 
civil és vállalkozói közösség jöhessen létre. 

– Szeretnénk a jövőben folytatni a II. kerü-
letiek tájékoztatását, a szakmai és lakossági 
egyeztetést arról, hogy kinek, mit jelenthet a 
jövőben a Margit-negyed. A felpezsdülő kul-
turális és közösségi élet közvetlen gazdasá-
gi hatásaként új piaci szereplők jelenhetnek 
meg, célzott fejlesztések valósulhatnak meg, 

pályázati források válnak elérhetővé, az ingat-
lanok kihasználtsága és értéke is növekedhet, 
ami tovább javíthatja a városképet – emelte ki 
a kerület vezetője.

A környék, amely egykor komoly vásárlóerő-
vel rendelkezett, sajnos sokat vesztett presztí-
zséből az elmúlt 25-30 évben. 

– A Margit Negyed Programmal hosszú távú 
célunk a Margit körút és vonzáskörének teljes 
megújítása. A  közösségi ingatlanhasznosítás 
által ez a folyamat most fizikailag is elindul 
– mondta Berg Dániel alpolgármester (Mo-
mentum), a Margit Negyed Testület elnöke. 
– Bízunk benne, hogy a veszélyhelyzet végére 
érzékelhető fejlődés lesz látható a negyedben 
mind a kultúra, mind a közösségi élet és a kis-
kereskedelem területén – tette hozzá.

Biró Zsolt önkormányzati képviselő (Fidesz–
KDNP) a Margit Negyed Testület tagjaként 
lapunknak elmondta, hogy véleménye sze-
rint a szakmai testület munkája eddig csak az 
ingatlanok bérbeadására korlátozódott. – Jó 
lenne, ha az infrastruktúra, a közlekedés és 
a környék zöldítése területén is előrelépés 
történne, mert ezek nélkül nem várható a vá-
rosrész revitalizációja, pedig mindannyiunk 
közös ügye, hogy megújuljon a Margit kör-
út. Sajnos, az utóbbi időben előtérbe került 
a politikai kommunikáció, ami nem tesz jót a 
projektnek. Bízunk abban, hogy az előkészítő 
szakmai testület továbbra is politikamente-
sen tudja folytatni a munkát – tette hozzá a 
képviselő.

ld

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Margit Ne-
gyed Program megvalósítása, megszületett 
a döntés a korábban meghirdetett ingatlan-
hasznosítási pályázatokról. Hamarosan új 
bérlők költözhetnek a Margit körút mentén 
évek óta üresen álló, önkormányzati tulaj-
donban lévő üzlethelyiségekbe.

Kedvezményes díjszabás, új bérlők a Margit körúti üzlethelyiségekben
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A Margitnegyed is felkészül  a gazdasági újranyitásra
A WEISS MANFRÉD-BÉRPALOTA

A nagy gazdasági világválság után, az 1930-as 
évek második felétől egyre több úgynevezett 
bérpalotát építettek a tehetősebb cégek, egy-
részt biztos befektetésnek, másrészt reklám-
célból, az igényesen kialakított luxuslakások 
bére pedig kiegészítő jövedelemforrásul is 
szolgált. Ennek az új üzleti koncepciónak 
egyik legszebb példája a Weiss Manfréd Vál-
lalatok Elismert Nyugdíjpénztára megbízá-
sából Budán, a Margit körút 15-17. szám alatt 
1938-ban a Rothauser Lajos és József által 
felépített, ma is szembeötlőn modern ház.

Tervezői a fiatalon elhunyt Domány Fe-
renc (1899–1939) és Hofstätter Béla (1891–
1944). Feladatuk nem volt egyszerű, a szigorú 
szabályozási rendelet miatt az új épületnek 
ugyanis takarnia kellett a szomszéd telekre 
egy évvel korábban felhúzott hatemeletes 
bérház tűzfalát. Viszont a körfolyosós meg-
oldás ütközött elképzelésükkel, így az ösz-
szekötő szárnyat középre tették. Domány és 
Hofstätter ezzel a módosítással elérte, hogy 
ne valósuljanak meg a korábban kötelezően 
előírt udvari lakások.

„Az épület tulajdonképpen két, a szomszéd 
ház tűzfalához tapadó, lekerekített végű tömb-
ből áll, melyeket a közéjük helyezett ellipszis 
alakú lépcsőház köt össze. Az ellipszis mindkét 
fókuszpontjában egy-egy hengeres lift közleke-
dik üveghengerben, a lépcső közöttük kanyarog 
felfelé. Az oldalról is bőségesen megvilágított te-
ret Luxfer-üveglencsékkel lyuggatott födém zár-
ja. Az előcsarnokok fala és padlója márvány, a 
padlóba süllyesztett színes gumiszőnyeggel” – 
írja Ferkai András építészettörténész Modern 
házak című könyvében.

A végeredmény pedig vitathatatlanul a 
kor legelegánsabb, legtágasabb lépcsőhá-
zainak egyike lett, mely a falait borító sakk-
tábla-mintás furnértapéta és az időközben 
letakart felülvilágítót kivéve gyakorlatilag 
őrzi eredeti formáját és hangulatát. Az elő-
csarnok rozsdás árnyalatú ruszkicai már-
ványlapjai épek, de a központilag vezérelt 
órát, a rézből készült felcsengető táblát és a 
gyermekkocsi-tárolót már hiába keresnénk. 
Innen nyílt a házmester (portás) lakása is, 
valamint a háborús szabványok szerint ki-
alakított légoltalmi óvóhely, fürdőszobával 
felszerelve...

A pincébe „természetesen” Weiss Manfréd 
gyártmányú ikerkazán került, és a ház alapza-
tát átszövő, egy pontba lejtő csőrendszer au-
tomata szivattyúháza is ott működött, mely a 
talajvizet pumpálta a városi szennyvízháló-
zatba. A folyamatosan emelkedő telek miatt 
a Margit utcai oldalon duplasoros a pince. 
Ugyanezért csúsztak el egymástól fél szint-
tel a két épületszárny emeletei, a lépcsőház 

minden fordulójából három lakás közelít-
hető meg.

Emeletenként egy garzon- és két nagyobb 
polgári lakás készült. A nagy lakásokban a két 
vagy három szoba mindegyikéhez tartozott 
utcára néző erkély, de hallt és cselédszobát 
is kialakítottak. A szárnyak felső szintjeire 
ráadásként épültek a lakosztályok, az egyik 
hat szoba plusz két hallos, de még így sem 
foglalja el a teljes alapterületet, ezért jóko-
ra tetőterasszal bővítették ki. A legnagyobb 
fényűzés azonban a személyzet számára ki-
alakított külön gazdasági folyosó, ami lé-
nyegében a lépcsőházból nyíló rövid gang 
volt, mely egy előtéren keresztül a konyhák-
ba, illetve az előszobákba vezetett, mivel az 
előkelő lakásokból ide „száműzték” az élés-
kamrákat.

Az épület földszintjének nagy részét Buda-
pest Székesfőváros Elektromos Művei Irodái 
és Budai Kiállítóterme foglalta el, a helyisé-
gekbe két hatalmas mennyezeti felülvilágító 
juttatott fényt. A belsőépítészeti munkákat 
Wigand László tervezte.

A Weiss Manfréd-bérpalota 1994 óta mű-
emlék.

VerrASZtó gábor

Margit körút 15-17.:
a Weiss Manfréd-bérpalota

A lépcsőház

Mi történt 
az elmúlt hónapokban?

• Szakmai partnereket vontak be a Margit 
Negyed Programba, akik közreműködé-
sükkel aktívan segítik a Margit körút és 
környezetének megújulását
• megalakult a folyamatot támogató szak-
mai testület (Margit Negyed Döntés-elő-
készítő és Tanácsadó Testület) építészek, 
kulturális és művészeti szakértők, önkor-
mányzati képviselők, a helyi kreatív szakma 
és civilek részvételével
• pályázat útján elérhetővé tették az önkor-
mányzati tulajdonú, nem lakáscélú ingatla-
nokat a területen, ez jó lehetőség a kis- és 
középvállalkozások számára, miközben az 
önkormányzat is bevételhez jut
• a szakmai testület kidolgozott egy olyan 
szempontrendszert, ami kedvezményes 
bérleti konstrukciót kínálhat a Margit-ne-
gyedben
• az első pályázati kör lezárult, a benyúj-
tott pályázatok értékelése után a szakmai 
testület javaslata alapján kiválasztottak 
hat pályázót.

Mi várható
a következő időszakban?

• A szerződéskötést követően hamarosan új 
bérlők költözhetnek a Margit körút mentén 
jelenleg üresen álló önkormányzati tulajdon-
ban lévő üzlethelyiségekbe
• megnyílik a Margit Negyed Ingatlanpályázat 
második köre
• elindul március közepén a Margit Negyed 
honlapja, FB- és Instagram-oldala, ahol többek 
között a kedvezményesen megpályázható 
helyiségek, a pályázati feltételek és a határ-
idők is nyomon követhetőek lesznek
• feltérképezik a helyi vállalkozói kör, a la-
kosság és a kulturális szereplők igényeit, 
lehetőségeit
• a tervek szerint a II. Kerületi Önkormányzat 
Vízivárosi Galériája az eddigi Kapás utcai pin-
cehelyiségből a Margit körút egyik hatalmas 
portállal rendelkező helyiségébe költözik.
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nem csak nőknek,
– Az élet valóban felülírta eredeti elképzelé-
seinket – meséli Alinda. – A tavalyi év min-
denki számára legfontosabb kérdése az lett, 
hogy miként éljük túl a soha nem tapasztalt 
helyzetet, így mi sem kerülhettük meg ezt a 
témát. Még most is rengeteg lezáratlan kérdés 
maradt. Nem tudjuk, hogy ez az időszak ho-
gyan alakítja a válások számát, hogyan befo-
lyásolja az emberek szociális viszonyait, testi 
és lelki egészségét.

Önnek hogy változtatta meg hétköznapjait 
a járvány?
Rendesen felborította az életemet. Egy év-

vel ezelőtt teljesen más munkák elé néztem, 
mint amiket azóta végeztem. Sok fellépés, be-
szélgetés és műsorvezetés maradt el, ugyan-
akkor rádöbbentem arra, hogy lehet máshogy 
is. Nem gondolom, hogy elindítottam volna 
egy saját csatornát, ha nem vagyunk az on line 
térbe szorítva. Így viszont januárban fejest 
ugrottam az ismeretlenbe. 

Milyen videókat készít ide?
Interjúk kultúráról, közéletről. Közössé-

get építek, hiszen nagy anyagi terhet jelent 
ezeknek a felvételeknek az elkészítése, amit 
egyedül nem tudok finanszírozni, ezért a tar-
talmak bizonyos részéért fizetni kell. Nagy di-
lemmát jelent ez, hiszen azt szeretném, hogy 
minél több ember lássa a beszélgetéseket, de 
biztos vagyok benne, hogy ez lesz a média jö-
vője: muszáj lesz megfizetni az online tartal-
makat is.

Hogy érzi magát a Védett Térben?
Nagyon jó címmel egy nagyon jó kezdemé-

nyezés indult, aminek örömmel vagyok ré-
szese. Azáltal, hogy a beszélgetéseket online 

Tavaly tavasszal indult el a Védett Tér, a II. Kerületi Önkormányzat, a Friedrich Ebert 
Stiftung Budapest és az Átrium Színház közös rendezvénye, amely eredetileg a nők 
helyzetéről, a nemi szerepekről és a családon belüli, illetve munkahelyi visszaélésekről 
szóló, nézők előtt zajló beszélgetéssorozat lett volna. A márciusban kirobbant pandé-
mia azonban közbeszólt, így a program az online térbe költözött, tematikája kibővült. 
Ami maradt, az a háziasszony személye, Veiszer Alinda újságíró, aki a kezdetektől ve-
zette, vezeti a nagy érdeklődés mellett zajló beszélgetéseket.

lehetett követni, megszűntek a földrajzi ha-
tárok, és valóban nemcsak egy kerület, a II. 
kerület problémáiról volt szó, hanem olyan 
témák kerültek asztalra, amelyekről beszél-
ni kell. A nézettség is többszöröse volt annak, 
ahányan az Átrium nézőterén helyet foglal-
hattak volna. A járvány és a karantén renge-
teg új témát hozott, de az eredeti koncepciót 
is követtük. Így arról is szó esett, hogy ebben 
az időszakban megnőtt a családon belüli erő-
szakos cselekmények száma, valószínűleg 
a bezártság okozta frusztráció miatt – ami 
persze az amúgy jól működő kapcsolatokat 
is megterhelte. Izgalmas volt bepillantani a 
multik világába is, hogy ott hogy kell és hogy 
lehet nőként helyt állni. Erről az maradt meg 
bennem, hogy az erőszak nem nemi, sokkal 
inkább hatalmi kérdés. Az egyik vezető beosz-
tású vendég osztotta meg velünk dilemmáját, 
hogy szabad-e a hajnali órákban ímélekkel 
bombázni munkatársait, csak azért, mert ő 
már ébren van, és az adott munkán pörög. 
Ez persze határterület, de éppen azért kell 
ilyenekről is beszélni, hogy felismerjük az 
erőszaknak ezeket a – pofonnál sokkal kifi-
nomultabb – változatait, hogy meg tudjuk kü-
lönböztetni a támadást a nem támadástól, a jó 
szándékot a rossztól. A Védett Térben éppen 
ilyen határterületeket járhattunk körbe, ami 
nagyon tanulságos volt, és talán közelebb vitt 
ahhoz, hogy a saját életünkben is meglássuk 
azokat a határokat, amiket nem lehet átlépni 
– se nekünk, se velünk szemben. Ezen a té-
ren még nagyon sok a munka, és szerintem 
példaértékű, hogy egy kerület kezdeményezi 
az erről való párbeszédet. 

Ön szerint milyen helyzetben vannak a 
magyar nők a férfiakhoz képest?
A családon belüli erőszak statisztikái egy-

értelműek, az esetek 95 százalékában nők az 
elszenvedők. Egyéb területen nagyon nehéz 
válaszolni erre a kérdésre, ugyanakkor az is 
tény, hogy ma Magyarországon sokkal több 
férfi van vezető pozícióban, ők tehát nagyobb 
eséllyel élnek vissza hatalmukkal.  

Érezte már hátrányát annak, hogy nőnek 
született?
Talán szerencsés vagyok, talán a szemé-

lyiségemből fakad, de én sose éreztem, hogy 
bántanának, nem tapasztaltam olyan közele-
dést, amit ne tudtam volna kezelni. Sok nő-
társammal ellentétben én nem gondolom, 
hogy valaha áldozat lettem volna. Ugyanak-
kor sosem szerettem azt a „buksisimogató” 
hozzáállást, amit sok férfi kollégám részéről 
tapasztaltam, és hiába töltöttem már el jó 
néhány évet a pályán, ez valahogy nem akar 
elmúlni. Azt is észrevettem, hogy komoly 
közéleti témák esetén a férfiak a társaság fér-
fi tagjaihoz beszélnek még akkor is, ha törté-
netesen én vetettem fel a témát. Riporterként 
viszont azt érzem, hogy több lehetőségem van 
nőként belevonódni a történetbe: mosolyog-
hatok, lehetek kedves, komoly, empatikus, 
kemény, játékos, akár kacér is. A férfiak ezt 
nem tehetik meg – hogy miért, nem is tudom. 
Van még egy nehéz élethelyzet: kisgyermekes 
anyaként karriert építeni, főleg olyan hivatás-
ban, ahol nem egyértelmű, hogy meddig tart a 
munkaidő, és az „nyer”, aki éjjel-nappal csi-
nálja. Sok keserűséget hoz ez a helyzet, hiszen 
mennél előre, de a családi helyzeted mást kí-
ván. Erről is érdemes lenne még beszélgetni.

Akár „Védett Térben”. Folytatódik tavasz-
szal a beszélgetéssorozat?
A jelenlegi tervek szerint tavasszal három, 

majd ősszel újabb három beszélgetést tar-
tunk. Egyelőre csak annyit árulok el, hogy 
nagyon jó partnerekkel, nagyon izgalmas té-
mákat fogunk ismét körbejárni, és minden-
kit arra biztatok, hogy kövesse az érdekesnek 
ígérkező eszmecseréket.

Péter ZSuZSAnnA

Nőnapi beszélgetés Veiszer Alindával,
a Védett Tér háziasszonyával

nem csak nőkről
Veiszer
Alinda

A II. Kerületi Önkormány-
zat, a Friedrich Ebert Stif-
tung és az Átrium tovább-
ra is szervezi a Védett Tér 
című beszélgetéssoroza-
tát, melynek házigazdája 
Veiszer Alinda. Nőnapon, 
MÁRcIUS 8-án 11 órakor 
Egyenlő(tlen)ség címen 
a bérkülönbségekről, 
esélyegyenlőtlenségekről 
beszélgetnek szakértők, 
civil szervezetek képviselői 
és hétköznapi emberek 
is. A  beszélgetés online 
követhető lesz a II. kerület 
Facebook-oldalán.

Folytatódik a Védett Tér sorozat
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Hatékony és értékes segítőnek lenni
Rendhagyó tanácskozás a szociális ágazatról

A járványhelyzetre tekintettel a II. Kerüle-
ti Önkormányzat család- és Gyermekjóléti 
Központja idén online tartotta évi rendes 
települési tanácskozását, amelyen áttekin-
tést adtak a 2020-as év szociális ellátásának 
eredményeiről és kihívásairól.

Az esemény moderátora Papp Krisztina, a központ ve-
zetője volt, a konferenciát Őrsi Gergely nyitotta meg. 
A polgármester mindenekelőtt köszönetet mondott az 
ágazatban dolgozóknak azért az emberfeletti munkáért 
és végtelenül rugalmas hozzáállásért, amiről a lassan 
már egy éve tartó járványhelyzetben nap mint nap 
tanúbizonyságot tesznek. Mint mondta, a szakemberek 
és az őket segítő önkéntesek nélkül nem sikerült volna, 
és nem sikerülne ma sem hatékonyan és emberségesen 
eleget tenni a megnövekedett feladatoknak.

A tanácskozás első felében Jakkel Melinda észlelő- és 
jelzőrendszeri tanácsadó értékelte a tavalyi év intézke-
dési tervét, majd Huszár Krisztina, az óvodai és iskolai 
szociális segítők csoportjának koordinátora összegezte 
a kerületi észlelő- és jelzőrendszeri tagok tapasztalatait. 

Részben megvalósult célok
Ahogy Jakkel Melinda elmondta, közel egy éve a jár-
ványügyi szabályozások korlátozzák életünket, ami 
kihatással volt az intézkedési tervre is. Pozitív hoza-
dékként említette az online kapcsolattartást, valamint 
a jelzőrendszer hatékonyabb működését. Azt a tényt, 
hogy az elmúlt egy évben 77-tel több, összesen 384 
jelzés érkezett – elsősorban a rendőrségtől és a gyám-
hivataltól, de kisebb mértékben még az állampolgároktól 
is – azzal magyarázta, hogy a rendkívüli helyzetben 
jobban figyeltünk egymásra. Ugyanakkor csökkent a 
jelzések száma a köznevelési intézményekben, ami 

azzal van összefüggésben, hogy sokáig zárva tartot-
tak, illetve hogy az iskolai és óvodai szociális segítők 
nagyon hatékonyan végzik munkájukat. Voltak célok, 
amelyeket sikerült megvalósítani, de olyan is volt, amit 
a járványhelyzet nem tett lehetővé. Az előbbi csoportba 
tartozik a már említett óvodai és iskolai szociális segí-
tők törekvése, hogy minél több csoportot, foglalkozást 
tudjanak az adott intézményben elindítani, illetve a 
jelzőrendszeri tagok igényeinek felmérése, aminek 
köszönhetően szakmaközi megbeszéléseket tartottak 
– igaz, a tervezett tizenkilencből csak hatot, részben 
azokat is online. Esetmegbeszélésekre is több alka-
lommal került sor, illetve az új információkat gyorsan 
közkinccsé tudták tenni – elsősorban a központ hon-
lapján. A drogprevencióval kapcsolatos célkitűzéseket 
nem sikerült maradéktalanul megvalósítani, de így 
is nyolc alkalommal jutottak el ezzel a programmal 
osztályközösségekhez. 

A rugalmasság jegyében
Huszár Krisztina szerint az előző év a rugalmasság jegyé-
ben telt. Beszámolójában összegezte az egészségügyi, 
köznevelési és szociális intézményekből, valamint a 
rendőrségtől, bíróságtól és gyámhivataltól beérkezett 
észrevételeket. Ezekből kiderül, hogy az iskolai szín-
térben elsősorban a tanulási és magatartászavar, illet-
ve a családi konfliktusok jelentek meg, a legnagyobb 
problémát ugyanakkor 2020-ban a munkanélküliség 
okozta. Jó hír, hogy a probléma észlelésekor a szak-
emberek elsősorban az érintettel próbálják kezelni az 
ügyet, de ha szükségesnek látják, akkor delegálják őket 
más szolgáltatásokba. A felek között a kapcsolattartás 
online és telefonon történt. 

A családok életét megnehezítette a járvány, a leg-
jellemzőbb az anyagi nehézségek megjelenése és 

a munkahely elveszítése volt. Sokan fordultak az 
önkormányzathoz segítségért, amely végig nagyon 
sok támogatást nyújtott a rászorulók mellett a szak-
embereknek is. Sokakat az elszigeteltség és a korláto-
zott kapcsolattartás viselt meg, ami fokozott pszichés 
megterhelést is jelentett, illetve a motiváció hiánya is 
érzékelhető volt, elsősorban az online oktatásban, az 
idősellátás munkatársai pedig az elmagányosodás, 
a szorongás és a depresszió gyakori előfordulásáról 
számoltak be.

A szociális ellátásban részesülők száma nőtt. A szo-
ciális ágazat dolgozóinak alkalmazkodniuk kellett 
egyrészt az állandóan változó rendeletekhez, másrészt 
a digitális munkavégzés kihívásaihoz, és sokkal több 
feladatuk lett, nem egyszer munkaidőn túl tudták 
csak teljesíteni a szolgáltatásokat. Megoldásképpen 
igénybe vették önkéntesek segítségét, átszervezték a 
munkaidőt, és házon belüli oktatással segítették az 
online világban kevésbé jártas kollégákat.

A II. Kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ vár-
ja a jelzőrendszer tagjainak javaslatait, észrevételeit, 
ötleteit a szakmaközi megbeszélésekkel kapcsolatban.

Hogyan segítsünk 
magunknak és másoknak?

A tanácskozás második részében Pál Ferenc katolikus pap, 
mentálhigiénés szakember (képünkön) tartott előadást 
Hogyan segítsünk magunknak és másoknak? címmel – a 
rá jellemző közvetlen, személyes és szellemes stílusban, 
mondanivalóját számos történettel alátámasztva. Arra a 
kérdésre kereste a választ, hogy milyen is az eredményes 
és hatékony segítő, aki adott esetben nemcsak másoknak, 
hanem magának is képes segítséget nyújtani. 

Mint mondta, három alapszerep létezik, amelyben 
otthonosan kell mozogni és a helyzet függvényében 
rugalmasan átlépni egyikből a másikba. Az első szerep 
a grandiózus segítő, akinek jelmondata: Egy életem, 
egy halálom. Olyan hittel és akaraterővel megáldott 
ember, aki nem riad vissza a legmerészebb kihívástól 
sem. A második szerepet egyszerűen az „Embernek” 
nevezte, aki sokszor több mint a professzionális segítő, 
hiszen emberségével egy alá-fölérendelt helyzetben 
mellérendelt viszonyt tud kialakítani rászoruló és segítő 
között, amelyben a rászoruló is egyenrangú partnernek 
érezheti magát. A harmadik szerep a szakértő, mert 
a szakértelem megléte vagy hiánya néha élet-halál 
kérdése lehet. 

Pál Feri a segítők gyermekbetegségének nevezte, 
hogy amit meg tudnak valósítani másokkal szemben, 
azt nehezen teszik meg önmagukkal, leggyakrabban 
például az empátiát nem engedik meg, és kíméletlenül 
bánnak saját magukkal. 

– Mit lehet tenni olyan helyzetben, ahol elfogytak a 
szavak? – tette fel a kérdést az előadó. – Ilyen esetben 
a tettek beszélnek helyettünk. Felajánlhatjuk a kapcso-
latot, hogy a rászoruló, ha akar, felkereshessen. Ez azt 
az élményt nyújtja, hogy van segítség, és főleg azoknak 
jelent sokat, akik már megélték, hogy nincs. Kifejez-
hetjük valódi együttérzésünket – ha nem szavakkal, 
akkor cselekedettel. És a kiszolgáltatottság legmélyén 
is tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot.

 Péter ZSuZSAnnA
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Tovább kell vinni a családi vállalkozást

A márka alapítói és a vállalkozás 
létrehozói a mostanra nyugdíjas 
gyógyszerész szülők, dr. Kelen And-
rás és dr. Kelen Andrásné. A család 
vezette céget két gyermekük viszi 
tovább. Egyikük, dr. Kelen Ákos 
a Hűvösvölgyi úton él családjá-
val, feleségével és három fiukkal. 
Lábbal hajtós rollerral érkezett az 
interjúra. 

– Van két rollerunk, bárki elvi-
heti, főleg, ha időben indul, és még 
jut neki. Amúgy én inkább bicikli-
vel járok a XIII. kerületi munkahe-
lyemre, mert nem érnék be sokkal 
gyorsabban kocsival sem. 

Többgenerációs gyógyszerész 
családból származik.
Szüleim mellett négy nagy-

szülőmből három, a dédszüleim 
közül „csak” ketten dolgoztak 
ezen a területen. Emlékszem, 
mikor gyerekként Kapuváron 
apai nagyszüleimnél éppen az 
emeleten ebédeltünk, de ha 
csöngettek, nagyapám letette a 
kanalat, hogy kiadja a gyógyszert 
a földszinti patikában. Ebbe szü-
lettem bele.

Hogyan jött létre a családi vál-
lalkozás?
Szüleim az egyetemen ismer-

kedtek meg, majd a Kőbányai 
Gyógyszerárugyárban (ma ismét 
Richter Gedeon Nyrt.) helyez-
kedtek el a kozmetikai ágazaton, 
Édesapám fejlesztő gyógysze-
részként, édesanyám – mai szó-
val élve – termékmenedzserként 
dolgozott a kezdetektől egészen 
a ’90-es évek elejéig, amikor is 
a Richter leépítette a kozmetikai 
ágazatát, így mindkettőjük mun-
kahelye egy csapásra megszűnt. 
Így azután egy-két év útkeresés 
után belevágtak a saját vállalko-
zásukba. Utólag nézve vakugrás 
volt, nulla tőkével; a lakótelepi 
lakásunk egyik félszobájában ala-
kult meg a HighCosm – Dr. Kelen 
Betéti Társaság: íróasztal, telefon, 
fax, valamint húsz év kozmetikai, 
gyógyszeripari tapasztalat, szak-
maszeretet és elszántság volt az 
alapja. A  sikeres termékfejlesz-

téseket édesapám biztos szakmai 
tudása garantálta, ezért sosem volt 
kérdés a kifogástalan minőség, és 
az hogy a „Dr. Kelen természete-
sen hat”. Az viszont annál inkább, 
hogy megveszik-e az emberek az 
első naptejeinket. Szerencsére 
azon a nyáron jó sokat sütött a nap, 
így a szüleim meg tudták alapoz-
ni a jövőt. Ma mintegy száz saját 
fejlesztésű, a tudományt és a ter-
mészetet ötvöző, egészségtudatos 
krémmel, géllel igyekszünk hoz-
zájárulni az emberek mindennapi 
egészségéhez. Legyen szó a bőr 
nyári UV-védelméről, visszérről, 
sportsérülésről, ízületi fájdalom-
ról vagy alakformálásról.

Ezek után egyértelmű volt, 
hogy szintén gyógyszerész lesz 
és a családi vállalkozásban 
kezd dolgozni?
Amikor 1994-ben leérettségiz-

tem, különösebb szülői nyomás 
nélkül választottam a SOTE gyógy-
szerészkart, nem volt kérdés, hogy 
mi legyen belőlem, de nem gyógy-
szertári, hanem kutató-fejlesztő, 
iparban dolgozó gyógyszerész sze-
rettem volna lenni. A gyógyszeripar 
ugyanis interdiszciplináris tudo-
mány az egészségügy és a vegyipar 
között. Az  egyetem végeztével a 
Richter kutatás-fejlesztési főosz-
tályára felvételiztem, és hét évig 
foglalkoztam a szilárdgyógyszerfor-
ma-kutatással. A Richter támoga-

tásával iparjogvédelmet tanultam, 
majd a szegedi tudományegyetemen 
szereztem PhD-fokozatot. Mind-
ezek eredményeként az általam 
formulált kombinált vérnyomás-
csökkentő tablettával 2005-ben 
Innovációs Nagydíjat nyertünk. 

2006-ban válaszút elé kerültem: 
vagy maradok a gyógyszeriparban 
és foglalkozom tovább gyógyszer-
fejlesztéssel, vagy pedig elkezdek 
dolgozni az addigra felfejlődött 
családi cégben. Úgy éreztem, a 
család részéről kimondatlan elvá-
rás volt, hogy a Dr. Kelennél foly-
tassam a pályafutásomat.

Már kamaszkorától láthatta a 
családi cég megszületését és 
működését. 
Amíg otthon laktam, folyama-

tosan szagolgattuk, kenegettük a 
fejlesztés alatt lévő legújabb Dr. 
Kelen termékeket. Egyetemi éveim 
alatt hajnali egyig tanultam, majd 
éjjel egy zöld 105-ös Skodával szál-
lítottam az éjszakai raktárakba az 
árut, mert akkor alig volt forga-
lom. A  szüleim mind a munká-
ban, mind a családban nagyon jól 
együtt tudtak működni. A  biztos 
szakmai tudás és a kiegyensúlyo-
zott gazdálkodás lassú, de töretlen 
növekedést garantált. Édesanyám 
érdeme, hogy elsők között lehet-
tünk közvetlen beszállítói a Ma-
gyarországon újonnan megjelent 
multiknak.

Fehér, sárga, kék, ovális, ke-
rek, apró vagy nagy tabletták-
kal többször is találkozhatunk 
életünk során, de talán sosem 
gondolkozunk azon, hány 
ember tudományos munká-
jának eredménye, hogy ami 
a tenyerünkben van, az meg 
is fog minket gyógyítani. 
Dr. Kelen Ákos gyógyszerész 
első munkahelyén szilárd-
gyógyszerforma-kutatással 
foglalkozott, később mégis a 
szülei által alapított Dr. Kelen 
cég továbbvitelét választotta, 
mely a ’90-es évek elején na-
pozókrémével, majd az elmúlt 
három évtizedben egészség-
tudatos kozmetikai termékek 
fejlesztésével vetette meg a 
lábát a piacon.

a szaBadalom. A 2005. évi Innovációs Nagydíjat a Richter Gedeon 
Nyrt. nyerte a saját kutatás-fejlesztése eredményeként megvalósult 
kombinált gyógyszerért. A szabadalom feltalálója dr. Kelen Ákos. 
A Lisonorm® tabletta fő jellemzője, hogy a betegek számára na-
ponta egy gyógyszer bevételével biztosítja az egyenletes, 24 órán 
át tartó vérnyomáscsökkentő hatást. Forgalomba kerülése az OEP 
kiadását 2005-ben 52,5 millió, forinttal csökkentette. A tabletta 
alig egy év leforgása alatt a Richter Nyrt. egyik vezető termékévé 
vált. Egy hazai és 11 nemzetközi törzskönyvi engedély védi.
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A mostani lakóhelyünktől a Páfrány 
utca végi erdő hét percre van. Úgy 
tudunk elmenni futni és kirán-
dulni, hogy közben nem kell utaz-
nunk. A Hárs-hegy, a Nyéki-hegy 
és a vitorlázórepülő-tér a szomszé-
dunk. De ahhoz képest, hogy erdő 
szélén élünk, villamossal gyorsan 
bejutunk a városba. A szüleim és a 
húgomék is kerületiek.

Tevékeny életet él. Hogy fér 
bele ennyi minden?
Nekem is csak 24 órából áll a 

nap. Az ember kicsit mindig le van 
maradva a terveihez képest, de így 
legalább nem felkeléskor kell ki-
találnia, mit fog csinálni aznap – az 
már régóta a fejében van.

ZSoldoS SZilViA

dr. kElEn – tErmészEtE-
sEn hat. A család büszkén 
adja nevét egészségtudatos 
kozmetikumaihoz, melyek a 
tudományos gyógyszerészi 
szemléletre építve, a gyógy-
növények segítségével, feles-
leges tartósítószerek, színező-
anyagok nélkül szolgálják az 
emberek egészségét, védel-
met nyújtanak és a tudatos 
megelőzés eszközei immár 
harminc éve.

Ma már a közgazdasági egye-
temet végzett Réka húgommal is 
együtt dolgozunk, ő vezeti a cég ke-
reskedelmét. Neki köszönhetően a 
humán kozmetikai üzletágunk új 
lendületet és arculatot kapott, és 
elindítottuk állatgyógyászati ter-
mékeinket is.

Marad még tennivaló a követ-
kező generációnak?
Biztosan. Öt fiúunoka van, nyil-

ván nagyon jó lenne, ha egyik-má-
sik a Dr. Kelenbe jönne dolgozni, 
de azért az még odébb van. Előtte 
tanulni kell, tapasztalatot szerezni, 
emberré formálódni. Hiszek abban, 
hogy a mesterévek előtt vándorútra 
kell indulni, és hazajőve úgy vinni 
tovább a családi vállalkozást.

Mit szeretne még átadni a fiai-
nak?
Amíg kicsik voltak, minden hét-

végén kirándultunk. Nemrég a leg-
kisebbel, Mártonnal kint sátoroz-
tunk a Pilisben a hóban. Apa-fiú 
program volt. Amúgy minden évben 
van öt nap, amikor csak én vagyok 
velük, teljesen nomád módon: sát-
razunk, evezünk vagy biciklizünk. 

Úgy érzem, a legfontosabb az élet-
ben, hogy találjanak párt maguknak, 
mert ha otthon minden rendben 
van, ha van hová hazamenni, az biz-
tonságot teremt mindenhez.

Hogyan kapcsolódik ki?
Nagy előny, hogy a kerékpárral 

munkába menet-jövet ideje alatt 
nem tudom felvenni a telefont. 
Az a kétszer negyven perc az áthan-
golódásé. Otthon nem dolgozom, 
mert a cég gondolatilag véget ér a 
hazafelé úton. Ha tehetem, hetente 
járok jégkorongozni a Széna térre, 
illetve úszni vagy futni. 

Miért szeret II. kerületi lenni?
Fiatal házasként a Víziváros-

ban laktunk, ott születtek a fiaim. 

Válasz a bezártságra:
oNlINE gyógytorNA
A Fillér utcai II. Számú Gondozási Köz-
pontnak az idősek nappali ellátása ke-
retében kedvelt programja a csoportos 
gyógytorna, aminek megtartására je-
lenleg a járványügyi helyzet miatt az 
intézményben nincs lehetőség. Az  in-
terneten ugyan számos szeniorgyógy-
torna-ajánlattal találkozhatunk, ám a 
központ szolgáltatása több ennél, hiszen 
a közös program egyben a csoporthoz 
tartozás érzését is erősíti. 

– Az online gyógytorna elindításához 
először felmértük az idősek informatikai 
jártasságát, de aggodalmaink szeren-
csére alaptalannak bizonyultak, mivel 
sokan elvégezték már a II. Kerületi Önkor-
mányzat Internet kortalanul tanfolyamát, 
illetve a kollégák és a gyógytornász is 
segítségükre siet, ha technikai problé-
ma merülne fel – tájékoztatott Kajcsáné 
Geszner Barbara, a II. Számú Gondozási 
Központ vezetője. – November végén a 
Skype-programon keresztül elkezdődött 
egy tesztfázis, amihez egyre többen csat-
lakoztak. Gyógytornászunk lelkesen és 
örömmel fogadta a kezdeményezést, és 
készséggel vállalta a számára is új fel-
adatot annak érdekében, hogy az idősek 
otthonukban mozoghassanak a 60 perces 
online órán.  

Az órákon részvételhez nem kellett új 
kellékeket vásárolni, a mozgásra vágyók 

kreativitása határtalan, a vizespalack 
például súlyzóvá alakult, a partvisnyél 
tornabottá szelídült. És hogy mi az ott-
honi gyógytorna hozadéka?  

– A járványt mindenki bezártan és 
rosszul éli meg, ezért is fontos ez az 
online tornalehetőség, aminek nagyon 
örülünk, persze azért hiányzik a közösség 
vonzereje – mondta Markovics Lajosné 
Zsuzsa, a Fillér utcai klub egyik aktív 
tagja. – Garantált a jókedv, közösen, 
együtt dolgozunk, ugyanakkor nemcsak 
fizikai szempontból erősítik egymást a 
résztvevők, hanem lelkileg is, ami na-
gyon fontos ebben a nehéz, érzelmileg 
is megterhelő, régóta húzódó pandémiás 
helyzetben. Ugyanakkor az idősek azt 
is bebizonyíthatják, hogy az online tér 
nemcsak a fiatalok kiváltsága. 

A Fillér utcai II. Számú Gondozási Köz-
pontban bíznak benne, hogy hamarosan 
személyesen, a klub keretein belül is 
folytathatják a tornát, és minden más 
kedvelt tevékenységet is. 

beléptetőautomata a jános kórházban
A Szent János Kórház főbejáratánál országosan is egyedülálló, robotizált beléptető-
rendszer fogadja az érkezőket. A rendszer gyorsan és hatékonyan rögzíti az adatokat, 
ezáltal jelentősen csökkenti a várakozási és az esetleges sorban állási időt, így a fer-
tőződések kockázatát is. A készülékkel a belépéskori regisztráció ideje a korábbi 2-3 
percről 15-20 másodpercre csökkent. A rendszer az egyik legmodernebb technológiát 
képviseli, arcfelismerő és hőmérsékletmérő fejegységgel, beépített betegtájékoztatóval 
biztosítja a gyors belépést. Emellett rögzíti a belépők alapvető egészségügyi adatait 
(azonosító, hőmérséklet), így mire megérkeznek a szakrendelésre, már látható is a 
portai előszűrés eredménye a kezelőorvosnál. (Az adatokat az egészségügyi doku-
mentációra vonatkozó általános szabályok szerint őrzik meg.) A beléptetőrendszer 
kialakítását a kórház Informatikai Osztálya és egy digitálisreklám-fejlesztő cég 
közösen végezte el, és már több mint tízezer beléptetésen van túl.

A következő generáció:
Kelen Ákos feleségével,
Líviával és fiaikkal
Domonkossal, Mártonnal
és Ágostonnal
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Tudjuk-e, miről kapta a nevét az Ördögárok, 
a Szépjuhászné és a Normafa? Mit köti össze 
Mátyás királyt, Széchenyit és Petőfit? Dr. Len-
gyel Gábor most megjelenő könyvében Csile, a 
budai hegyek tündére bemutatja 
a gyerekeknek a Gyermekvas-
út állomásaihoz fűződő meséket, 
mondákat. Útja során két kislány, 
Réka és Szofi kíséri, a hihetetlen 
kalandokat együtt élik át, miköz-
ben beutazzák az összes állomást.

„Talán nincs is más „hely” a vilá-
gon, csupán a fantázia birodalma, 
ahol gyerek és felnőtt egyenrangú 
társként egymásra találhat. Ékes 
bizonyítéka ennek Lengyel Gábor 
élettel teli meséskönyve. Második 

kerületben élő íróként különösen kedvesek a 
szívemnek a Hűvösvölgy, a Hárs-hegy, a Já-
nos-hegy, a Szépjuhászné meséi, ahol a min-
dennapjaim telnek, Gercse története, ami a 

Budát körülvevő erdőhöz kap-
csolódik, és remélem, hogy sok 
apuka és anyuka fogja elmesélni 
a gyerekének azzal a szeretettel, 
ami átjárja ezeket a történeteket” 
– írja Földvári-Oláh Csaba író a 
könyv előszavában.

 Dr. Lengyel Gábor: csilE, 
a Bérc tündérE, 2021. Illusztrá-
ció: Gallay-Nagy Krisztina. Kapha-
tó március 1-jétől 1990–2232 fo-
rintos áron. További információ: 
Facebook.com/Csile20210222

Piaci naPok máriarEmEtén
Idén is tartanak termelői piacot szombatonként a 
máriaremetei kegytemplom melletti cserkészház 
kertjében (1028 Hímes utca 3.). Az árusítóhelyek 
korlátolt száma miatt a piaci napokon csak elő-
zetes egyeztetéssel tudják fogadni a gazdákat. 
Vásárlókat, érdeklődőket viszont mindenhonnan 
szívesen fogadnak. A piac szombati napokon tart 
nyitva, márciustól 7 órától 11.30-ig. Legközelebb 
MÁRcIUS 13-án és 27-én várják a vásár-
lókat, ÁPRILISBAN pedig 10-én és 24-én.

Ha gyanús esetet látunk,
a rendőrséget értesítsük!

Hidegkúti közbiztonsági kerekasztalt tartottak 
Őrsi Gergely polgármester kezdeményezésére az 
önkormányzat vezetői, a rendőrség és a II. ke-
rületi polgárőr szervezetek részvételével febru-
ár 4-én a polgármesteri hivatalban. A polgár-
mester a városrészt érintő statisztikai adatokról 
kért tájékoztatást és a pesthidegkúti képviselők, 
Csabai Péter, Csere István, Makra Krisztina prob-
lémafelvetéseire volt kíváncsi. A körkérdésre 
adott válaszában Csabai Péter, a  Pesthidegkúti 
Városrészi Önkormányzat  elöljárója arról szá-
molt be, hogy egy közlekedési táblára politikai 
tartalmú feliratokat festettek.

A  rendőrség képviseletében Seres Ernő 
rendőr ezredes, rendőrkapitány, valamint 
Móré Szabolcs rendőr alezredes, a közrend-
védelmi osztály vezetője beszámolójában el-
mondta, hogy történtek betörések, illetve be-
törési kísérletek az elmúlt időszakban, de az 

csile, a Bérc tündére

elmúlt évek kiemelkedően jó statisztikáihoz 
hasonlóan tavaly tovább csökkent a kiemelt 
bűncselekmények, így a betörések száma is.

A rendőri vezetők arra hívták fel a figyelmet, 
hogy a betörések megelőzéséért, ahol van, ott 
használják és kapcsolják be a riasztóberende-
zést. A közeledő tavaszi időszakra tekintettel 
javasolták, hogy a kertes házakban zárják az 
ajtókat, kapukat, ha a kertben dolgoznak. Te-
kintettel arra, hogy sokan használják a közös-
ségi médiát, és bűncselekményekkel, gya-
nús esetekkel kapcsolatban is osztanak meg 
információkat, a rendőrség mégis azt kéri, 
hogy sürgős esetekben és gyanús helyzeteket 
tapasztalva, elsősorban a 112-es számon te-
gyenek bejelentést, vagy hívják a II. kerületi 
Rendőrkapitányságot a (06  1) 346-1800-s 
számon, illetve a körzeti megbízott (06 20) 
329-9541-es ügyeleti telefonját.

A II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit 
Kft. Risztov Éva olimpiai bajnok által vezetett 
úszóiskolája és úszószakosztálya vár minden 
25. életévét betöltött sportolni vágyót, aki ke-
resi a kihívásokat és szeretne egy szuper csapat 
tagja lenni. A csatlakozás feltétele legalább két 
úszásnemben való stabil úszástudás, valamint a 
tagsághoz való tartozás. Edzések: kedd, csütörtök: 
8–10-ig, március 1-jétől hétfő, szerda: 6–8-ig 
is. Jelentkezés a Gyarmati Dezső Uszoda pénz-
tárában kedden és csütörtökön 7.45-től, hétfőn 
és szerdán 5.45-től (a jelentkezéshez személyi 
igazolvány szükséges). Egyszeri regisztrációs díj: 
5000 Ft (tartalmazza a leigazolás díját). Tagdíj: 
17 000 Ft/hó. A tagdíj befizetésével az uszo-
da biztosítja az edzést szakképzett oktatóval: 
állóképesség és technika fejlesztése, teljesítő-
képesség növelése, célok megvalósítása, szenior 
versenyre való nevezés lehetősége, edzésterv, 
úszóközösséghez való tartozás egyesületi kerete-
ken belül. Bővebb információk: www.uszoiskola.
hu, uszoiskola@masodikkeruletsport.hu.

szenior úszóklub
a Gyarmati Dezső Uszodában

munkálatok a köztErülEtEkEn
A II. Kerületi Önkormányzat beruházásá-
ban megkezdődött a Táncsics Mihály utca 
csapadékcsatorna-felújítási munkái 
után az út burkolatának teljes 
körű helyreállítása.

A Rügy utcában járdát 
burkolnak, szegélykövet fek-
tetnek és útburkolat-felújí-
tási munkákat végeznek.

HíREK HIDEGKÚTRóL
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„Nagyon drukkolok a vendéglátó szektornak! Mie-
lőbbi nyitást kívánok!” „Kitartást nektek! Egyszer 
vége lesz ennek, és akkor bepótlunk mindent, ami 
addig elmaradt.” „A jóságot, a szeretetet mindig 
visszakapod!” – csak néhány bejegyzés a közös-
ségi oldalukról…

– Fantasztikus vendégeink vannak, törzsven-
dégeink. Óriási szerencsénk, hogy ránk találtak, 
és nagyon fontos az a visszajelzés, amit most tő-
lük kaptunk.

Mit tud a Kifli és Kocsma, amitől ennyire 
szeretik?
Nem tudom. Mi a feleségemmel, Mankával 

alapvetően a multik világából érkeztünk, nem 
vagyunk vendéglátósok. De valahogy úgy van 
ez, hogyha valaki szeret főzni, annak akkor is jó 
étel kerül ki a keze alól, ha ezt soha nem tanul-
ta. Akinek meg papírja van róla, de közben nem 
szereti csinálni, az nagyon meglátszik az ételen, 
amit készít. Mi nagyon szeretjük, és szerencsé-
re hamar, gyakorlatilag bármiféle reklám nélkül 
rátaláltak az emberek.

Tudatos tervezés előzte meg a nyitást?
Egyfelől igen: én, ahogy az a nagykönyvben 

meg van írva, készítettem üzleti tervet is; és 
alkalmaztunk egy alapszintű kontrolling tevé-
kenységet is. Másfelől viszont nem: rátaláltunk 
a helyre, amely akkor már egy ideje üresen állt 
és belevágtunk, mert éreztük, jó lesz.

Már az üzleti tervben is kocsma szerepelt, 
vagy valamilyen más vendéglátós formával 
is próbálkoztak?
Kocsma, igen. De olyan kocsma, ahová akár 

egyedül is be lehet jönni. Az ember, ha jön-megy 
a városban, meglehetősen feszélyezetten tudja 
magát érezni, ha egyedül tér be valahova (persze 
mindez a vírus előtti időkre értendő). Nálunk ez 
máshogy van: nem ciki, ha valaki munka után, 

Hűvösvölgy központjában, ott, ahol a Nyé-
ki-hegy és a Fazekas-hegy zöld erdeje össze-
ér, 2014 óta működik egy vendéglátóhely. 
A neve: Kifli és Kocsma. Vezetőjével, Pentz 
csabával annak apropóján beszélgettünk, 
hogy bár a kocsma most zárva tart, a törzs-
vendégek mégis támogatták őket – pénz-
gyűjtéssel és egy megható levéllel.

hazafelé beugrik egy sörre kicsit kikapcsolni, la-
zítani. Eleinte lehet, hogy a társasága mi leszünk 
a pultban, akikkel egy kicsit elbeszélgethet, de 
aztán lassan kialakul(t) egy olyan kör is, amely-
lyel innen, a Kifliből ismerik egymást. Egyszóval 
tényleg szerettük volna a kocsma szónak az oly-
kor kissé pejoratív hangulatát átformálni.

Kocsma mint közösségi tér?
Valami ilyesmi. Erre ugyanúgy szükség van 

egy nagyvárosban, mint egy kistelepülésen. 
A mi vendégeink többnyire a környékbeliekből 
állnak, akik itt jönnek-mennek nap mint nap.

A kocsmába nők is jöhetnek?
Hagyományosan a kocsma valóban a férfiak 

felségterülete, de természetesen ez most már 
nincs így! Rendszeres nőtársaságaink voltak 
például, ahol sokszor ismertük a pár másik fe-
lét is. Vicces volt nézni-hallgatni őket, és közben 
elképzelni otthon az apukákat, akik éppen mesét 
olvasnak a gyereknek…

Milyen korosztály az, amely itt megtalálta 
a helyét?
Nagyjából 25 évestől felfele minden korosz-

tály, akár idősebbek is.
Nem gondoltak valamiféle online műkö-
désre?
Egy épkézláb ember tud magának csinálni egy 

fröccsöt otthon is, nem rendeli házhoz. Az éte-

lek nálunk pedig mindig csak kísérők: ez is része 
a kulturált fogyasztásnak, hogy az ember harap 
valamit az ital mellé. Szóval nem.

Hogyan tovább?
Igyekszünk kitartani. Ebben most nagy segít-

ség az a támogatás, amit a törzsvendégeinktől 
kaptunk, főleg lelkileg, hogy van értelme annak, 
amit csináltunk, amit megteremtettünk. A ven-
déglátás nagy bajban van most, de nem pusztán a 
tulajdonosokra kell itt gondolni, hanem az egész 
ágazatra. Az alkalmazottokra, az összes beszál-
lítóra, a termelőkre, de még azokra is, akiktől a 
szalvétát vagy a felmosó szert vesszük. A múltkor 
felhívtam Feri bácsit, aki a szódát szokta hozni a 
fröccshöz – neki például nagyon nehéz talpon 
maradni. De, aki elhivatott, az ki fog tartani.

Mit gondol, visszatérnek majd a vendégek?
Ettől nem félek. Mindenki ki van éhezve egy 

jó találkozásra, vagy arra, hogy csak beüljön egy 
sört meginni. Azt írták nekünk a törzsvendé-
geink-barátaink: „jobb ha felkötitek a gatyáto-
kat a nyitásra, mert mi bizony mind ott leszünk”. 
Várjuk őket!

VicZián ZSóFiA

HíREK HIDEGKÚTRóL
A koCsMA bECsülEtE
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Bécsi szElEt vEndéglő

A Bécsi Szelet Margit körút vendéglő 
magyaros konyhával dolgozik. Fő spe-
cialitásunk a bécsi szelet, különböző 
húsokból és méretekben: normál (18 
dkg) és óriás (30 dkg) változatban 
borjú, sertéskaraj, sertés szűzpecsenye, 
pulykamell húsokból készítjük a sze-
leteket, de a magyaros konyha több 
étele is megtalálható nálunk, mint a 
borjú- és marhapörkölt, a vadas zsemle-
gombóccal vagy a harcsahalászlé. Ház-
hoz szállításunkhoz rendelhetnek a 
Netpincér, a Wolt, a Bolt, a Falatozz.
hu, illetve a margitbecsi.hu oldalon 
is, vagy az étterem telefonszámán: 
(06 1) 315-0038. Nyitva: elvitelre 
hétfőn 16 óráig, a hét többi napján 19 
óráig. Házhoz szállítás hétfőn 16 óráig, 
kedden, szerdán, csütörtökön 20 óráig, 
péntek, szombat, vasárnap 21.30-ig 
működik (1027 Margit körút 6.).

BékEidők cukrászdája
Hangu la to s 
családi cuk-
rászdába vá-
runk minden-
kit Hűvösvölgy 
fölött, zöldöve-
zetben. Jelen 
h e l y z e t b e n 

elviteles módon üzemelünk. Sütemé-
nyeink mind helyben, kézzel készülnek 
kiváló minőségű alapanyagokból. Kí-
nálatunkban különféle hagyományos, 
újhullámos, paleo és vegán termékek 
szerepelnek, melyekből rendelést is 
felveszünk. Telefonos előrendelésre 
vagy személyes válogatásra is van 
lehetőség. Cím: 1028 Kossuth Lajos 
utca 19., telefon: (06 30) 753-6445.

chEF 21 kEBaB
Várjuk vendé-
geinket egy 
finom gyrosra, 
falafelre vagy 
egyéb törökös 
ételkülönle-
gességekre. 
A magyar ízek 
kedvelőinek mátrai borzaskával, rán-
tott ételekkel, levesekkel, édességgel 
és különféle salátákkal kedveskedünk 
nap mint nap. Az aktuális rendeletnek 
megfelelően kizárólag elvitelre tud-
nak vásárolni. Házhoz szállítást is 
vállalunk a WOLT és a Netpincér 
felületein keresztül. Bankkártyát és 
OTP SZÉP-kártyát elfogadunk. Nyitva-
tartás: hétfőtől szombatig 10–20 óráig 
(átmeneti veszélyhelyzeti nyitvatartás-
sal). Cím: 1024 Margit körút 5/a.

dolcissima

A Dolcissima olasz cukrászda és 
kávézó 2015 óta Budán, a Frankel 
Leó úton, a Lukács fürdő mellett ta-
lálható. Olasz sütemények, torták, 
szendvicsek, desszertek, fagylalt és 
kávé jelenleg elvitelre, vagy a Wolton 
keresztül házhoz szállítással kapha-
tó. Nyitvatartás: mindennap 10–18 
óráig. Telefon: (06 30) 616-8032. 
Facebook.com/DolcissimaBuda-
pest, www.dolcissimabudapest.
hu. Cím: 1023 Frankel Leó út 21.

FEnyőgyöngyE
A Fenyőgyöngye kerületünk egyik 
legrégebbi vendéglője. Házhoz szál-
lítja, vagy személyesen is átvehetőek 
a telefonon vagy a honlapon keresz-
tül megrendelt ételek. Örömmel süt-

nénk-főznénk 
Önöknek is 
egy f inom, 
házias ízekkel 
készült ebé-
det, vacsorát! Minden megrendelés 
segít abban, hogy újra találkozhas-
sunk majd személyesen is. Minden-
kinek nagyon köszönjük az eddigi és 
a jövőbeni támogatást, igyekszünk 
ezt a tőlünk telhető legnagyobb 
szeretettel és finom ételekkel meg-
hálálni! Kiszállítási területünk, heti 
menüajánlataink és minden további 
hasznos információ a vendéglőről 
megtalálható a fenyogyongye.hu ol-
dalon. Telefon: (06 70) 775-8595, 
cím:1025 Szépvölgyi út 155.

Fuji jaPán éttErEm

1991-ben nyitottuk meg – Magyar-
országon elsőként – az autentikus 
japán konyhával rendelkező Fuji Ja-
pán éttermet. A távol-keleti gaszt-
ronómia rajongói először nálunk 
kóstolhatták meg jól képzett mester-
szakácsok világhírű specialitásait. Az 
elmúlt 29 esztendő során nemcsak a 
nagyközönség, hanem a szakma is 
elismerte az étterem és az itt dolgo-
zó emberek munkáját, szakértelmét. 
Tradicionális sushi és sashimi specia-
litásaink mellett fontosnak tartjuk 
azt is megmutatni, hogy a meleg 
fogások éppúgy hozzátartoznak a 
japán étkezési kultúrához. Ételeink 
mesteri módon ötvözik az autentikus 
és a jelenlegi modern japán kony-
hát, ezek elkészítéséhez kizárólag 
a legjobb minőségű alapanyago-

kat használjuk. Elérhetőségeink: 
www.fujirestaurant.hu, rendelés: 
rendeles.fujirestaurant.hu, te-
lefon: (06 1) 325 7111, (06 30) 
386-3732, e-mail: restaurant@
fujirestaurant.hu.

görög Bistro Buda

Éttermünk a Jurányi utca 10. szám 
alatt található. Kiszállítással és el-
vitelre is készítünk ételeket. Elsősor-
ban a görög ízvilágot vonultatjuk fel, 
gyrost, muszakát készítünk, de egyéb 
ételeket is kínálunk. Telefon: (06 30) 
333-3810, gorogbistrobuda.hu.

gusto caFE
és caFE marcEllo
A kávéház 
1992-ben nyi-
tott Bel-Buda 
e lső  o lasz 
stílusú kávé-
házaként, és 
rövid idő alatt 
híressé vált 
páratlan tiramisujáról, bélszín carpac-
ciójáról és libamájáról. A Frankel Leó 
úton, a Margit híd lábánál, a Dunától 
kétpercnyi sétára található egy szá-
zadfordulós ház földszintjén. A Gusto 
2020-ban ugyanebben az épületben 
megnyitotta a Sweetic By Cafe Mar-
cello csokoládé- és kávészaküzletét, 
ahol saját pörkölésű El Salvador-i 
arabica kávét lehet inni és elvinni, 
valamint az üzlet a Sweetic csokolá-
dé manufaktúra egyetlen budapesti 
referenciaüzlete, teljes kínálattal. 

a koronavírus-járvány miatt önhibájukon 
kívül nehéz helyzetbe került vendéglátó-
helyeknek igyekszik hatékony segítséget 
nyújtani a ii. kerületi önkormányzat.

Már az első hullám idején támogatta a helyi 
vállalkozásokat kamatmentes fizetési halasz-
tással, és indokolt esetben csökkentette vagy 
elengedte a saját tulajdonában álló, nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti dí-
ját, hogy a vállalkozók a lehető legkevesebb 
kárral vészelhessék át a nehéz időszakot.

2021-ben az önkormányzat egész évben 
elengedi a vendéglátóhelyek teraszai után 
fizetendő közterület-használati díjat. Amint 
a kormány döntése alapján legalább a tera-
szok kinyithatnak, ezzel is támogatni tudja 
az újraindulást és a talpra állást.

Ezzel párhuzamosan ingyenes megjelenési 
lehetőséget biztosít a II. kerület a vendéglá-
tóhelyeknek a Budai Polgárban és a kerület 
weboldalán. Célja, hogy a vendéglátósok és a 
vendégek kapcsolatban maradhassanak egymás-
sal, ezzel gördülékenyebb legyen az újranyitás.

Az önkormányzat és a Budai Polgár tehát 
várja – MÁRcIUS 8-ig – olyan II. kerületi 
vendéglátóhelyek jelentkezését, amelyek 
vállalnak a II. kerületben házhoz szállítást, 
vagy elviteles kiszolgálást nyújtanak. Né-
hány mondatos bemutatkozásuk elérhető-
ségeikkel együtt összegyűjtve ingyenesen 
megjelenik a március 14-i Budai Polgárban, 
valamint a II. kerület honlapján, ha rövid 
bemutatkozásukat, elérhetőségeiket el-
küldik a szerkesztoseg@budaipolgar.hu 
e-mail-címre. 
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A korlátozások alatt napi menüvel 
biztosítunk elviteles kiszolgálást és 
egymást sem hagyjuk cserben, sikerült 
mind a hat kollégánkat megtartani. 
A menüt Facebook-oldalunkon 
napi rendszerességgel közöljük. 
Honlap: www.gustocafe.hu, www.
cafemarcello.hu. 

makadám kluB éttErEm
A Makadám 
Klub étte-
rem meleg 
reggelivel és 
naponta vál-
tozó ebéd-
menüvel vár-

ja a környék lakosait és dolgozóit, 
a korlátozások időtartama alatt el-
vitelre. Napi menü: www.facebook.
com/makadamklubmillenaris. Nyit-
vatartás: hétfőtől péntekig 8–14 óráig 
(1024 Lövőház utca 37., bejárat a 
Millenáris Park felől).

módszErtani kaBinEt
– móka kávézó

A Víziváros-
ban, az Erőd 
és a Var-
sányi Irén 
utca sarkán 
található a 
Módszertani 

Kabinet – Móka kávézó, amely ki-
csi, ám nagyon hangulatos, a helyi 
bohémek, egyetemisták, művészek 
és irodisták kedvelt helye. Jelenleg 
elvitelre és házhoz szállítással is mű-
ködünk 9–17 óráig. Reggelikkel, ebéd-
menüvel, vasalt szendvicsekkel, friss 
salátákkal, finom sütikkel, kávékkal, 
teával, turmixokkal, smoothie-kkal 
várjuk a kedves vendégeket! www.
mokakavezo.hu, www.facebook.
com/Modszertani.Kabinet.

Pocakmaci gasztroBár

Trendi reggelire vágysz vagy eset-
leg bundás kenyérre? Ebédre ennél 
valamit, ami emlékeztet az otthon 
ízeire? Vacsorára bedobnál egy sa-

látát, vagy csak nassolnál valamit? 
Minden vágyadra találsz valami 
finomat a Pocakmaci Gasztrobár-
ban! Rendeld házhoz! Megtalálsz 
minket: WOLT, NetPincér, Bolt 
Food. Forró csokival, forralt borral 
várunk a nagy hidegben – egyelőre 
elvitelre, nyáron pedig rengeteg-
féle limonádéval és jégkrémmel. 
Glutén- és laktózmentes, illetve 
vegetáriánus választékunk is van. 
Aktuális nyitvatartásunk: hétfőtől 
péntekig 8–19, szombat-vasárnap 
9–19 óráig. Telefon: (06 30) 791-
5022, pocakgasztro@gmail.com, 
(1024 Lövőház utca 24.).

vadrózsa éttErEm
A Rózsadomb 
te te jén  á l l 
Szőke Szakáll 
háza, és e ház-
ban működik 
több mint öt-
ven éve a le-
gendás Vadró-
zsa étterem, a 
hazai és nemzetközi gasztronómia 
fellegvára. A belső II. kerületi lakosok-
nak – ha közvetlenül nálunk rendel-
nek – most díjtalanul szállítjuk házhoz 
étlapunk ínycsiklandó finomságait. De 
elérhetnek a Netpincér és Wolt 
alkalmazásokon keresztül is. Ke-
ressék legfrissebb ajánlatainkat 
a vadrozsa.hu oldalon, valamint 
a Facebookon, és lepjék meg magu-
kat otthonukban a Vadrózsa ízeivel! 
Házhoz szállítás: (06 1) 326-5809, 
(06 20) 442-2245. 

tromBitás go

Kedvenc ételeit 50 percen belül ottho-
nába szállítja tökéletes minőségben a 
Trombitás GO. Étlapunk legfinomabb 
házias fogásait megtalálhatják Face-
book-oldalunkon, illetve telefonon is 
szívesen adunk tájékoztatást aktuális 
ajánlatunkról. Amennyiben fontos 
Önnek az ár és a minőség, amit keres 
nem vitás, a Trombitás! Várjuk hívá-
sát a hét minden napján! Rendelés 
és további információ: (06 30) 
110-8550. 

A február 20-án tartott utcatakarításon a 
Lövőház utcai üzlettulajdonosok és bérlők 
mellett Varga Előd Bendegúz alpolgár-
mester, valamint Gál Andrea és Tompa 
János önkormányzati képviselő is seprűt és 
lapátot ragadott. Hamar bebizonyosodott, 
hogy rövid idő alatt is gyorsan lehet végezni 
az üzletek előtti területek takarításával.
A boltosok egyben megragadták a lehe-
tőséget és elmondták tapasztalataikat és 
gondjaikat Őrsi Gergely polgármesternek, 
aki segítséget ígért az összegyűlt hulladék 
elszállítására és a hulladékgyűjtő edények 
nagyobbra cserélésére.

A közterület tisztán tartása közös ér-
dek, mert így maradhat olyan színvonalon, 
amely mindenki megelégedésére szolgál, 
legyen az vásárló, üzlettulajdonos, vagy az 
utcában lakó szomszéd – hangsúlyozta a 
polgármester az utcatakarításon.

– Ez ma egy szimbolikus esemény, de 
azon leszünk, hogy a korábbi tervet meg-
valósítva létrehozzunk közösen egy utca-
gondnoki szolgálatot, amely a bérlőkkel, 
a tulajdonosokkal és az önkormányzattal 
karöltve működik. A helyiek szerepe fontos, 
hiszen ők látják a legjobban, hogy mikor 
és milyen beavatkozásra van szükség a 
közterületen szombat este vagy vasár-
nap reggel. 

Őrsi Gergely bejelentette, hogy az ön-
kormányzat a koronavírus-járvány miatt az 
önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került 
vendéglátóhelyeknek több módon is segít-
séget nyújt, például azzal, hogy 2021-ben 
egész évre elengedi a vendéglátóhelyek 
teraszai után fizetendő közterület-hasz-
nálati díjat.

– Nem a bérleti díj elengedése menti 
meg a vendéglátókat, de úgy gondoljuk, 
hogy amikor már lesz mód az újranyitásra, 
akkor ne a teraszhasználati díj jelentsen 
akadályt – mondta a polgármester, aki 

egyben reményét fejezte ki, hogy hama-
rosan újra élettel teli és tiszta közterület 
lehet a Lövőház utca is.

A partnerségi megállapodás értelmé-
ben a Lövőház utca sétálószakaszán lévő 
vendéglátóhelyek és vállalkozások az ön-
kormányzattal közösen vállalják, hogy saját 
környezetüket tisztán tartják, naponta 
takarítanak és gondoskodnak az ott kelet-
kező szemét kidobásáról. Egyúttal abban 
is megállapodtak, hogy létrehozzák az 
Utcagondnok-programot, amely lehetősé-
get teremt a terület tisztán tartására a II. 
Kerületi Önkormányzattal együttműködve.

Pálos Edina 
lakó és üzlettu-
lajdonos: – Kö-
szönjük az ön-
kormányzatnak a 
bérleti díj elenge-
dését. Lehetőségeink szerint eddig is 
igyekeztünk összefogni az utca tisztán 
tartásáért, de nagy segítséget jelent 
majd az összegyűjtött hulladék és 
szemét elszállítása. Mi itt is lakunk, 
úgyhogy mind lakóként, mind ven-
déglátósként ismerjük az utca világát.

Wanous Faisal „PaPa”
üzlettulajdonos: 
– Nagyon örülünk, 
hogy a polgár-
mester megláto-
gatott minket és a 
vendéglátósokkal 

együtt meg tudtuk beszéli a Lövőház 
utcával kapcsolatos problémákat és 
teendőket egyaránt. Úgy láttuk, hogy 
megértésre is találtak a felvetéseink, 
mi pedig vállaltuk – hiszen közös ér-
dek –, hogy tisztán tartjuk az üzletek 
környékét és az utcát.

Vendéglátósok a Lövőház utca tisztaságáért

a ii. kerületi önkormányzat és a lövőház utca vendéglátósai és vállal-
kozói partnerségi megállapodást írtak alá a vendéglátósok által szer-
vezett takarításon, és közös utcagondnoki szolgálatot is terveznek.

Együttműködés a vendéglátóhelyekkel
a tiszta lövőház utcáért
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A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, tekintettel a több alkalommal meghosszabbított 
járványügyi korlátozások időtartamára, illetve a folyamatosan jelentkező olvasói ér-
deklődésekre és használói igényekre, február 10-től Könyvtári Cserepont elnevezéssel, 
átmeneti feltételekkel könyvkölcsönzési szolgáltatást indított. Az előzetesen igényelt 
könyveket a könyvtárakba való belépés nélkül – az ajtón, esetleg az ablakon keresz-
tül – lehet kölcsönözni.

A könyvtári cserepontokon a következő szolgáltatásokat kínálják: • az olvasóknál 
lévő dokumentumok visszavétele • kizárólag előre megrendelt, előjegyzett könyvek 
kölcsönzése • új beiratkozás és a zárva tartás előtt lejárt tagságok hosszabbítása • 
tartozások rendezése.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár megszokott távszolgáltatásai, így többek között az 
adatbázisok otthoni elérése, illetve a Könyvtár otthonról tanulástámogató információs 
szolgáltatás továbbra is folyamatosan elérhetőek.

A II. kerületben található két fiók is csatlakozott a kezdeményezéshez. A Hűvösvölgyi 
úti könyvtár (1021 Hűvösvölgyi út 85.) hétfőn és szerdán 12–18-ig, kedden és pénteken 
10–16-ig, a Török utcai könyvtár (1023 Török utca 7-9.) pedig hétfőn, szerdán és pén-
teken 11–18-ig, kedden és csütörtökön 10–16-ig, szombaton 10–14 óra között várja 
az olvasókat. További részletek: www.fszek.hu/elektronikus_konyvtar.

A JURÁNYI HÁZ márciusi online 
premierjei: MÁRcIUS 4-én 19 
órától az Ex katEdra – tanmesék 
a ʼ90-es évekből. Két színész, két 
táncos, egy grafikus és egy me-
nedzser. Mind egy társulatban 
dolgoznak 2021 Magyarországán. 
A karantén alatt közösen felidé-
zik, honnan jöttek, milyen volt 
felnőni a ’90-es években, hogy 
kiderítsék, milyen örökséget ho-
zott magával a rendszerváltáskor 
született nemzedék akkori életük 
legfontosabb helyszínéről, az ál-
talános iskolából.

Az előadás a szereplők szemé-
lyes történeteire épül, amelyek 
egy különleges korszakot idéz-
nek fel: az iskola első napjától a 
kamaszkor kezdetéig tartó idő-
szakot. Alkotó-előadók: Ásmány 
Zoltán, Borsos Luca, Mayer Dá-
niel, Messaoudi Emina, Raubinek 
Lili, Vass Imre. Rendező: Boross 
Martin.

MÁRcIUS 11-én pedig a mady 
BaBy című előadás lesz látható 
19 órától a SzínházTV műsorán. 
A SzínházTV ezek mellett már-
cius 6-án a Megyek utánad című 
előadást mutatja be. Az előadá-
sok a színházakban megszokott 
módon, 19 órakor kezdődnek és 
másnap 23 óráig nézhetők meg. 
Jegyek a szinhaztv.com oldalon 
válthatók.

KOZOSSZINHAZ.HU 
A Bethlen Színház, a Jurányi 
Ház, a MU Színház, a Szkéné 
Színház és a Trafó estéről estére 
izgalmas stream-előadásokkal, 
Zoom-beszélgetésekkel, ingye-
nes programokkal jelentke-
zik. Hogy megkönnyítsék (vagy 
megnehezítsék) a választást, 
közös naptárba rakták össze a 
programjaikat, amelyek a ko-
zosszinhaz.hu oldalon tekint-
hetők meg.

József Attila 1930-
32 között a Margit 
krt. 46.-ban élt és 
alkotott, utolsó 
lakhelye a Káp-
lár utcában volt. 

Felvetődött, 
hogy a költő egy 
eddig nem lá-
tott, új kéziratá-
val gazdagodott 
i r o d a l m u n k . 
Keletkezési kö-
rülményei még 
nem tisztázot-
tak, talán csak 
csírája egy vers-
nek, töredéke 
egy érzelem-
nek, amit a művész egykori pszicho-
analitikusa, Gyömrői Edit iránt táplált. 

A kuriózum kapcsán érvek és ellen-
érvek ütköznek, a kutatók még nem 
biztosak benne, hogy a megsárgult 
noteszlap dátumozott, aláírt nyolc sora 
valóban József Attila kézirata. Az ere-
detiség megállapítása végett írás- és 
tintaszakértők vizsgálatának vetik alá. 
Mindenesetre minden költészetet sze-
rető olvasónak érdekes a téma és kü-
lönleges a felvetés.

Valódi volna?

színház a képernyőn
A járvány okozta veszélyhelyzetben kulturális életünk az online 
térbe költözött. Szerencsére a kerületi színházak is élnek a techni-
ka adta lehetőségekkel, így nem kell lemondanunk előadásaikról.

A „Vedd a nevedre!” – székkeresztelő című, 
most induló program során a nézőtéri székek 
jelképes megvásárlásával támogathatják a né-
zők az Átrium és a Spirit Színház működését. 

A jelenlegi korlátozások idején az Átrium 
Színház újra a fennmaradásért küzd. Ezért in-
dították el a „Vedd a nevedre! – székkereszte-
lő” című programot, amelynek keretén belül 
jelképesen meg lehet vásárolni a székeket, a 
karfákra gravírozott névtáblákat helyeznek, a 
színház honlapján feltüntetik a támogató által 
kért feliratot, továbbá a támogatásról egy dí-
szes emléklapot állítanak ki.

Az Átrium jeles színészei is fontosnak tartják 
az Átrium által képviselt értékeket, ezért párt-
fogolnak egy-egy sort. A kezdeményezés mellé 
állt Alföldi Róbert, Molnár Piroska, Hernádi Judit, 
Hevér Gábor, Péterfy Bori és Mucsi Zoltán. 

Az első széket az Átrium egy olyan nézőjének 
emlékére ajánlotta fel, aki életében minden al-
kalommal arról székről nézte az előadásokat. 
A program további részletei az Átrium honlap-
ján (atrium.hu/tamogatas) olvashatók.

– székkeresztelő program

Mindemellett a Fehér nyuszi, vörös nyuszi 
című sorozat is folytatódik, ezúttal a szerző, 
Nassim Soleimanpour intenciói szerint on-
line formában. Ezen alkalmakon a közvetítés 
során csak néhány néző van jelen, a közönség 
a képernyők előtt követheti, hogyan küzd meg 
a színész a darab kihívásával, amikről előző-
leg semmit sem tudhat, és életében mindössze 
egyetlen alkalommal játszhat el. Ezt a produk-
ciót csak egyidejűleg kísérhetik figyelemmel a 
nézők, utólagos megtekintésre nincs lehető-
ség. Koltai Róbert és Epres Attila után március 
13-án este 20.30-tól Nagy Sándor lesz a koránt-
sem egyszerű, de mindenképpen megismétel-
hetetlen előadás következő fellépője.

a sPirit színházBan is Elindult a „vEdd a nEvEdrE!” – székkeresztelő program az intéz-
mény fennmaradásának támogatására. A választott székre itt is egy gravírozott táblát helyeznek, amelyen 
szerepelni fog a támogatók által kért név, a honlapon pedig feltüntetik a pártfogók – keresztszülők – névsorát. 
Részletek a Spirit Színház Facebook-oldalán. A színház előadásait online is követhetik a nézők, az előadásokról 
és a jegyvételről szintén a Facebook-oldalon lehet tájékozódni.

könyvtári cserepontok

kerületünkben is

József Attilának
tulajdonított

noteszlapot találtak

vedd a nevedre!
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távmozi az idősebb korosztálynak

Egyelőre online látható a tárlat

Online filmklubot szervez szenioroknak a 
Cirko Film és a Tabán ArtMozi. A filmeket 
otthon, biztonságos körülmények között 
lehet megnézni, azonban a Távmoziban 
a nézők csetablak segítségével beszél-
gethetnek is egymással a vetítés előtt. 
Az online mozizás így inspiráló közösségi 
élménnyé válhat. A filmvetítéseket a té-
mához kapcsolódó rövid előadás vezeti 
be vagy zárja le, egyes előadások után 
videókonferencián történő beszélgetésre 
is lehetőség nyílik meghívott vendégek, 
szakértők részvételével. A filmklub ápri-
lis 1-jéig minden csütörtökön 18 órakor 
újabb vetítéssel jelentkezik, a vetítések öt 

téma (vallás, zene, múló idő, gasztronómia, 
könyv) köré szerveződnek. A jegyek 990 
Ft-ba kerülnek. További információ, jegy-
vásárlás: www.film.artmozi.hu.

A programok sora egyre bővül, ezért érde-
mes időnként meglátogatni az internetes 
oldalakat.

Hétfőn 10 órától a tanfolyamok mutat-
koznak be, kedd a filmek napja. csütör-
tökön a játéké a főszerep. A  Varázslatos 
Pesthidegkút című játékban minden héten 
felkerül egy-egy fotó, amely egy pesthideg-
kúti hely, tér, épület, szobor részletét ábrá-
zolja, azt kell kitalálni, hogy pontosan hol 
készült a kép. A helyes megfejtést beküldők 
között Czaga Viktória–Legeza László: Varázs-
latos Pesthidegkút című dedikált kötetét sor-
solják ki.

Szombaton 10 órától a gyerekeknek 
kedveskednek egy-egy bábelőadás, gye-
rekműsor vetítésével. Vasárnap délelőtt a 
Kultúrkúriában rendszeresen fellépő báb-
színházak élő közvetítéseibe lehet bekap-
csolódni, az este viszont a felnőtteké. A tél-
esti koncertek nívós szórakozást nyújtanak 
a hallgatóknak.

MÁRcIUS 14-ig lehet bepillantani Sprok 
Antal (képünkön) képzőművész műhelyébe. 
A Kultúrkúria látogatói több alkalommal ta-
lálkozhattak a kivételes tudással és fantázi-
ával alkotó, a fa bűvöletében élő pesthideg-
kúti képzőművész meseszerű, varázslatos 
világával. Egy fordított utat járok címmel 

portréfilm készült az alkotóról, ami a www.
kulturkuria.hu oldalról érhető el.

A MÁRcIUS 5-én induló pénteki sorozat-
ban Fekete Ildikó Junior Prima díjas hímes-
tojásfestő népi iparművész, a Népművészet 
Ifjú Mestere segít megismerni a tojásfestés 
folyamatát, különböző technikáit, trükkjeit, 
eszközeit, hogy mindenki kedvet kapjon a 
szép ősi szokás életre keltésére. Az online 
bemutató sorozat utolsó részeit április 2-án, 
pénteken láthatják.

A www.kulturkuria.hu oldalon a „További 
programok…” link alatt az eddigi műsorok 
is megtekinthetők, és újraindult a YouTube- 
csatorna is, ahová szintén felkerülnek az 
online programok.

Volunteers and district leaders came 
together to clean up the area around 
the lookout tower of joseph-hill. The 
maintenance of the lookout tower 
was taken over by the Municipality 
of the II. District last year, so that 
they could keep the area clean more 
effectively. The municipality plans 
community cleanups on a regular ba-
sis for which volunteer help of the 
district’s residents is needed. Page 4

The municipality is constantly monitor-
ing the condition of the trees, and, 
unfortunately, sometimes a dangerous 
or damaged specimen has to be cut 
down. Trees that cannot be saved, are 
put to good use: the municipality deli-
vers damaged, diseased, felled trees 
that make good firewood to people 
in need. Page 4

This year, the municipality gives res-
taurants tax exemption on the occupa-
tion of public spaces and areas. At the 
same time, the municipality concluded 
a partnership agreement with the 
entrepreneurs and catering facilities 
in Lövőház Street, so that they would 
keep the pedestrian street clean. The 
district supports entrepreneurs and 
restaurants also by publishing their 
introduction in our newspaper free 
of charge. Pages 16-17

The series of “Védett Tér” (Safe Zone) 
events of the municipality is coming 
to its first anniversary, which was ori-
ginally planned as a series of con-
versations in front of a live audience 
about the situation of women, gender 
roles and abuse in the family and at 
work. Because of the pandemic, the 
program moved into the online spa-
ce, and the variety of topics has been 
expanded. Page 10

The leadership of the II. district laun-
ched the Margit Quarter initiative at 
the end of 2020, which aims to renew 
margit Boulevard and its surroundings: 
they would like to fill this part of the 
city with social, community, and civil 
initiatives, cultural life, and with small 
and medium-sized enterprises. Soon, 
new tenants will be able to move into 
the business premises in Margit Boule-
vard owned by the municipality, which 
have been empty for years. Page 8-9

A Vízivárosi Galéria Művészek a II. kerületben – Művészportrék 
című sorozatában Bukta Norbert Sorozatok III. „…vessük le 
álarcainkat…” – Sváby Lajos emlékére című tárlatát lehet meg-
tekinteni – egyelőre online. A kiállítás időtartama is bizonyta-
lan még, függ a járványügyi rendelkezésektől, de a rendezők 
azt remélik, hogy tavasszal személyesen is látogatható lesz.

A február 26-i megnyitóról készült videó a galéria You-
Tube-csatornáján érhető el, amelyhez a link a galéria Face-
book-oldalán (facebook.com/galeria.vizivarosi) és weboldalán 
(www.vizivarosigaleria.hu) található. A kiállítás képanyagát 
szintén a galéria weboldalán lehet megtekinteni a „Fotódo-
kumentáció” menüpont alatt. A honlapon ezenkívül a galéria 
2020-as évkönyvébe is belelapozhatnak az érdeklődők. 

A klebelsberg kultúrkúria online programjai
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A Remete-szurdok völgye

 Remeteszőlős önkormányzata 
terméskő mellvédeket 

emeltetett a sétaút biztosítására 
a Duna–Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóságával egyeztetve

A szurdokvölgy a Remete-hegyről, 
szemben a Hosszúerdő-hegy

A völgyet határoló sziklás hegyoldalból több 
tucat kisebb-nagyobb barlang nyílik, ezek kö-
zül három közismert régebb óta. A patak szint-
jéhez legközelebb a Remete-barlangot találjuk, 
az előcsarnokot a korábbi ásatások mélyítették 
ki, egymás fölötti rétegekben tizenkét törté-
nelmi korszak régészeti leleteit sikerült így 
feltárni a XX. század elején. A  Remete-kő-
fülkéhez egy alig észrevehető rendkívül me-
redek kőgörgeteges ösvényen juthatunk fel. 
A  lentről is látható hatalmas nyílás azonban 
nem folytatódik hasonló méretű barlangban. 
Egykor a ragadozó madaraknak volt itt kiváló 
tartózkodási helyük. Ha lenézünk a sziklaüreg 
előtti parányi platóról, akkor szemben látjuk 
a Hosszúerdő-hegy nyugati keskeny nyúlvá-
nyát, amelyet egykor majdnem teljesen lebá-
nyásztak, a tájseb azonban gyógyulgat, hiszen 
a meredek hajdani bányamélyedésen újból 
megjelent az erdő és a növényzet. Az általunk 
megkérdezett természetvédelmi szakember 
szerint „teljes bánya-rekultivációról”, ami az 
eredeti terepszint és élőhely helyreállítását 
jelentené, nem beszélhetünk. „Csökkentett” 

rekultivációról viszont igen, tehát a kialakult 
domborzati viszonyokon végrehajtott erdőte-
lepítés lehetséges. Ennek egyik bizonyítéka le-
het a feketefenyvesfolt. – Az őshonos lombhul-
lató fajoknak a bányaterület jelentős részén, 
például a bányaudvarban való megjelenését, 
elhelyezkedését szemlélve inkább spontán 
betelepülést valószínűsíthetünk, nem emberi 
beavatkozást. Ennek a spontán erdősülésnek 
nagy „szerencséje”, hogy egyelőre invazív fa-
joktól mentes. A  jelenlegi állapot kialakulá-
sában, úgy gondolom, emberi és természetes 
hatások vegyesen érvényesültek. Ha minden 
így folytatódik, akkor röpke három-öt évtized 
alatt záródik a lombkorona, eltűnik a tájseb, 
de a teljes regenerációra még egy-két száz évet 
várni kell…

A környék legmagasabban nyíló barlangja 
a Hétlyuk-zsomboly, nevét onnan kapta, hogy 
a kút- vagy aknaszerű barlangnak hét nyílá-
sa volt, mára már ennél többet felkutattak. 
Kessler Hubert itt bizonyította be a Zsombo-
lyok keletkezésének elméletét, amelyet a Bar-
langok mélyén című könyvében ismertetett. 

A szurdokvölgy azonban nemcsak a barlang-
jairól nevezetes, zárt, hűvös éghajlata miatt 
több, a jégkorszakból itt maradt növényfajtá-
val is találkozhatunk. A völgyön az Ördög-árok 
folydogál keresztül, rendszerint igen csekély 
vízzel. A már említett, a patakot követő sétá-
nyon van dr. Pápa Miklós emléktáblája, aki 
több alkalommal szót emelt a környék termé-
szetvédelméért. Már 1938-ban erősen kifo-
gásolta, hogy megint egy kőbányát nyitottak a 
völgy nyugati végében, és ezzel elejét vette egy 
újabb természetpusztítás, a fákat kivágták, a 
patak vizét csöveken folyatták át. Sőt, arra is 
emlékeztetett, hogy 1900-ban a környék ak-
kori tulajdonosa még annyira féltette a völgyet, 
hogy elzáratta a kirándulók elől, és az ide ve-
zető turistajelzést önkényesen megszüntette. 
Később enyhült a szigor és a völgyi út szabadon 
átjárhatóvá vált, de a hegyoldalak továbbra is 
tiltott zónák maradtak. Dr. Pápa Miklós később 
se maradt nyugton, amikor az 1960-as évek-
ben a nagykovácsi termelőszövetkezet mész-
kőfejtőt nyitott itt, az akkori lehetőségekhez 
képest igen erősen tiltakozott. Megkopott, 
felújításra szoruló emléktáblája az út fölött ta-
lálható. A sétányt és a Remete-hegyre felvezető 
igen meredek utat, amin az Országos Kéktúra 
jelei is vezetnek, róla nevezték el. Ezen a kö-
vekkel tarkított úton felkapaszkodva, több 
kinyúló platóra is kiléphetünk – óvatosan! 
Ezekről láthatjuk felülről a teljes, körülbelül 
egy kilométer hosszú völgyet, a pesthidegkúti 
Vár-hegyet, a Hárs-hegyet, a Fekete-fejet és a 
János-hegyet is. A völgy természeti és látképi 
értékei sokat sérültek volna, ha megépül a Hű-
vösvölgy–Nagykovácsi egyvágányú vasútvonal, 
amelyet a terepi adottságok miatt ezen vezettek 
volna át. Az alapgondolat az volt, hogy a Nagy-
kovácsi határában fellelt barnaszénkészletek 
elszállítása gazdaságilag megérné a sínpár ki-
építését, sőt azzal is kalkuláltak, hogy felső-
vezetéket húznának ki a vágány fölé, és erre 
hosszabbítanák meg a hűvösvölgyi villamost.

kertéSZ Z iStVán

a hosszúerdő-hegy és a 
remete-hegy közé beékelő-
dő, több kanyarulatot leíró 
remete-szurdok felkeresése 
kihagyhatatlan kirándulási 
célpont. Főleg hétvégén érkez-
nek sokan, a máriaremete és 
remeteszőlős közt kanyargó 
völgy talpán futó egy kilomé-
teres sétány akár családosok-
nak is kényelmesen bejárható. 
utóbbi önkormányzata nem-
rég emeltetett terméskő mell-
védeket, támfalakat a völgyön 
átvezető sétaút biztosítására.



2021/3 – február 28. HELYTÖRTÉNET 21. OLDAL

Fo
tó

: F
ej

ér
 Zo

lt
án

Fo
tó

: F
or

te
PA

n/
uV

At
er

V

Dr. Heinrich Antal ügyvéd, a Hungária Villamossági Részvénytársaság igazgatója 
1939. október 4-én 80 ezer pengőért vásárolta meg a szomszédos ingatlan tulajdo-
nosától, Forgó Istvánnétól a Fő utca 62-64. számú telket, melyre Fleischl Gyula okle-
veles építészmérnökkel terveztetett modernista stílusú, négyemeletes bérházat.

A ház homlokzata 1971-ben...

...és napjainkban

A lépcsőház

Szuchy Ibolya a ház kapujában

Dr. Szuchy Károly

A mészkőlapokkal burkolt fél-
köríves homlokzatú saroképület 
alagsorában a bejáró két olda-
lán 14 pincerekesz, két szénrak-
tár, a kazánház, három garázs és 
egy nagyméretű óvóhely is elfért. 
A magasföldszinti, eredetileg kör 
alakú (majd tervmódosítással 
téglalap formájúra uniformizált) 
bejáróból nyíló, szintén leegysze-
rűsített, vörösmárvány borítású 
előcsarnok a lépcsőházzal ketté-
osztotta az épületet.

Jobb oldalon két szoba-kony-
hás garzon, az egyik a házmesteré, 
balról egy kétszobás lakás, eme-
letenként pedig három, egy há-
rom szoba-hallos (ezeket később 
megfelezték…), egy kétszobás és 
egy garzon készült Kudelka György 
építészmérnök és Simó Gábor 
építőmester kivitelezésében.

A bérház használatbavételi en-
gedélye nem maradt fenn, csupán 
1941. november 28-i dátummal a 
„Magyar Felvonó- és Gépgyár R. T., 
Wertheim F. és Társa Utóda” cégnél 
készült lift használati engedélye 
Ertl János úr karbantartó és fele-
sége, Ertl Jánosné Szántó Erzsé-
bet liftkezelő részére, aki haláláig 
(1987) a házfelügyelői teendőket 
is ellátta.

Fejér Zoltánné Szuchy Ibolya 
a házban született, és ott töltötte 
gyerekkora néhány évét: „Apám, 

dr. Szuchy Károly jogász és hites 
könyvvizsgáló volt. Szemből, az utca 
túloldaláról sétált át 1945-ben és 
foglalt el egy 40 négyzetméteres le-
génylakást, mert a bérlők elmene-
kültek. Augusztusban hivatalosan 
is bejelentkezett, a tulajdonos a havi 
lakbérét a pengő lecserélése után 120 
forintban állapította meg.

Szüleim 1949. szeptember 8-án 
házasodtak össze, és akkor költözött 
édesanyám, Bujk Ibolya főkönyvelő 
hozzá. Én kicsit gyorsan „érkeztem” 
meg, 1950. december 9-én. Sajnos, 
az óvodáskoromat elérve elkaptam 
egy csúnya kanyarót, és elkerültem 
a nagymamámhoz. Ő nevelt 1953-
1959 között. 1958-ban anyám is 
elköltözött a házból és apámtól. 
Különös 1956-os emlékem, hogy a 
forradalom kitörésekor szüleim is-
mét magukhoz vettek és így két hetet 
velük tölthettem a ház óvóhelyén. 
Ahogy vége lett a forradalomnak, 
visszakerültem a nagymamámhoz.

A házban lakott Horthy Miklós 
egykori szárnysegédje is, dr. Keszt-
helyi Zoltán közjegyző, Hutschnecker 
Leiser Leó bútorgyáros, dr. Gaál Ká-
roly, dr. Fälner Károly orvosok, de a 
tervező, Fleischl Gyula nevelt lánya 
ma is ott él a második emeleten.

Heinrich Antal 1947. július 25-én 
ajándékozási szerződéssel fiának 
adta az ingatlan felét, információm 
szerint 1948-ban Spanyolországba 
távozott az egész család. Sajnos, a 
gyönyörű liftet (a fülkét) a rendszer-
váltás előtt kicserélték. Csodálatosan 
tágas volt tükörrel, és lecsatolható, 
fonott üléssel. Most még egy kicsi 
(sport) babakocsi sem fér el benne.”

A Fő utca 62-64. 1948. már-
cius 12-én társasházzá alakult, 

tulajdonosa az államosításig tel-
jes egészében ifj. Heinrich Antal 
volt. A Jávor Pálra hasonlító, a nők 
körében népszerű dr. Szuchy Ká-
roly sokáig a lakóbizottság elnöke 
volt, 56 évig lakott garzonjában, 
ahol most unokája él.

1989-ben lakást alakítottak ki a 
tetőtérben. Az elmúlt húsz eszten-
dőben a ház sikeresen pályázott a 

fővárosnál, a kerületi önkormány-
zatnál is támogatásra. 2001-ben 
a homlokzat felújítására, majd a 
lépcsőház festésére, 2015-ben 
kondenzátoros központi kazán te-
lepítésére, tavaly pedig az elektro-
mos fővezetékrendszer cseréjére, 
melyet Vera Lajos okleveles villa-
mos üzemmérnök tervezett.

VerrASZtó gábor

A lAkásFoglAló hites könyvvizsgáló
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Ebben olvasható Mérei vallomá-
sa: „Tulajdonképpen minden mű-
vem – beleértve az ún. tudományos 
műveket is – az önéletrajzom volt. Én 
állandóan az önéletrajzomat írom. 
Az  első munkám, ami megjelent, 
A gombozó gyerek volt. Én voltam az, 
aki gomboztam, sok-sok évig. A má-
sodik Az országépítő gyerek – én vol-
tam az, aki papíron építette azokat 
az országokat”.

Ha én ezeket gyerekkoromban 
ismerhettem volna! Hiszen saját 
képzeletbeli országom nekem is 
volt (éppen úgy, ahogy most unoká-
imnak), a gombfocit évtizedeken át 
fáradhatatlanul űztem. Persze nem 
őrajta múlott, hogy nem ismertem, 
hiszen ezeket a munkákat 1936-37-
ben publikálta. Amikor azonban 
legfogékonyabb koromban voltam, 
ő éppen az 1956-os tevékenységé-
ért rárótt börtönbüntetését töltöt-
te, és munkáit éppenséggel nem 
propagálta a kultúrpolitika. Így 
hát csak sokkal később tudhattam 
meg, hogy a fantáziajátékok után a 
gombfocival abba a korszakba lép-
tem, amikor a gyermek „nem létező 
szervezet nem létező törvényei helyett 
olyanokba illeszkedik be, amelyek 
magatartásának keretet szabnak, 
amelyeket ténylegesen be kell tartani, 
és amelyeknek megszegése nemcsak a 
mágikus sorsharagot idézi fel, hanem 
a külvilággal összeütközésbe sodorja. 
Az intézményesítés és a maga alkotta 

jog terén ezzel átmegy az irrealitásból 
a realitásba”. A  gombfoci hozzá-
segíti a gyermeket, hogy „betartsa 
a maga alkotta és maga választotta 
szabályokat, hogy ne csaljon, hogy 
tudjon gyűlölet nélkül veszíteni és el-
bizakodottság nélkül győzni”.

Ez a legutóbbi gondolat köszön 
vissza abban a tanításban, amit év-
tizedekkel később a tanár úr elő-
adásában hallgattam, és több-ke-
vesebb sikerrel máig próbálok 
követni: „Az életben nem kell min-
dig jól járni! Aki azt a belső kényszert 
el tudja engedni, hogy neki minden 
helyzetből győztesen és nyertesen kell 
kikerülnie, annak nagy lesz a belső 
szabadsága. Ez a hiteles élet titka!” 
Az ő példája (munkássága és élete) a 
bizonyság arra, hogy ez lehetséges.

Voltak életének szakaszai, amikor 
„jól járt”, de még többször rosszab-
bul. A numerus clausus miatt nem 
járhatott Budapesten egyetemre, 
a Sorbonne-on lett pszichológus. 
Párizsban vált marxis tává. De – 
ahogy egy életrajzírója fogalmazta 
– „nem olyan marxistává, aki máso-
kat időnként börtönbe juttat, hanem 
olyanná, akit mások időnként bör-
tönbe zárnak”. Mellőzés és megtor-
lás jutott osztályrészéül a Horthy-, 
a Rákosi- és a Kádár-korszakban. 
Amikor a hatalom kegyéből ő maga 
is hatalomhoz jutott, saját bevallá-
sa szerint „csapnivalóan rosszul” 
élt vele. Leginkább talán a „szürke 

eminenciás” szerepében érezte jól 
magát.

Az 1970-es években gyerme-
keink születésével és növekedésé-
vel Mérei Ferenc (és munkatársa, 
V. Binét Ágnes) két könyve vált 
mindennapjaink nélkülözhetet-
len részévé. Mint kezdő szülők, a 
Gyermeklélektan (Gondolat, 1971) 
tanításaiból próbáltuk megérteni, 
értelmezni azokat a sokszor egy-
másnak ellentmondó tapasztalato-
kat, amelyeket felmenőink, illetve 
a gyereknevelés terén már nálunk 
előbbre járó kortársaink adtak át 
nekünk. Fiaink pedig kifogyhatat-
lan érdeklődéssel tanulmányozták 
és olvasatták fel velünk az Ab-
lak-Zsiráf képes gyermeklexikon 
(Móra, 1971) szócikkeit. Hogy a 
fiainkban miért éppen a „búvár” 
rajza keltett páni félelmet, azt a 
Gyermeklélektan leggondosabb 
tanulmányozásával sem tudtuk 
megfejteni.

Mérei 1964-től az OPNI, vagyis 
a „Lipót” pszichológusa volt. Meg-

„ A  tANár Úr szerette az életet”
A Pasaréti út 36. számú ház falán látható tábla szövege találóan 
sommázza az utókor emlékét Mérei Ferencről. Mérei tanár úr maga 
is sokszor és nyomatékosan emlegette, hogy életművében az „élet” 
legalább olyan hangsúlyos, mint a „mű”. A tanítványai által szer-
kesztett emlékkötet is ezt a címet kapta: Mérei élet–mű.

Mérei Ferenc emléktáblája a Pasaréti út 36. számú ház falán

alapította és vezette a Klinikai Pszi-
chológiai Laboratóriumot. Az  itt 
tartott szerdai szemináriumok (a 
„Mérei-szerdák”) a magyar pszi-
chológusképzés egyik központjául 
szolgáltak. 1976-os nyugdíjazása 
után az összejövetelek fő helyszí-
néül Pasaréti úti lakása szolgált. 
Érdeklődése a pszichodráma felé 
fordult, amelynek legnagyobb ha-
zai mestere lett. Ezen a területen 
is a tudománynak és a művészet-
nek azt a szintézisét kereste, amely 
egész életének (és művének) kék 
madara volt.

Hosszú betegeskedés után 1986-
ban halt meg. Az  állambiztonság 
mindvégig megfigyelés alatt tar-
totta. Alighanem a temetésén is 
képviseltette magát, hogy ellen-
őrizze – ahogyan Litván György 
írta – „síron túli lázító kisugárzását, 
s hogy megbizonyosodjon róla: való-
ban eltemették, nem kell többé tartani 
vibráló szellemétől. A hosszú mérkőzés 
lezárult”.

Schubert AndáS

Generációk nőttek fel az Ablak-Zsiráf és a Gyermeklélektan című népszerű 
(tan)könyveken, melyek szerzője Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes

Mérei Ferenc
szellemi
hagyatéka
tovább él
„élet-művében”
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(…) Néhány napja, amikor 
Svájcból hazatértem, kedves 
meglepetésként várt rám a 
kerületi önkormányzat figyel-
mes születésnapi ajándéka és 
köszöntése. Nagyon jólesett. 
– Mit üzen a 90 éves Farkas 
Ferenc a mai nemzedéknek? 
– Azt, hogy ne engedjenek 
a divatos zene hatalmának, 
hanem szeressék a 
komolyzenét, láto-
gassák a hangver-
senytermeket…

(…) Árultak asszonyok kőkorsókban 
olajat, és igen nagy keletje volt a 
Duna-víznek, ugyanis a nehezen gyűj-

tött esővíz mellett 
ez volt az ivóvíz, 
a budai polgár 
tisztítatlan ivóvi-
zet ivott. A  XIX. 
század derekáig 
német szóval jár-
ták az árusok az 
utcákat puttonyos 
hordókkal, gya-
log vagy csacsi-
fogattal kínálva 
Duna-vizes por-
tékájukat, 
a Donau-
wassert.

XXX.

látogatóban
Farkas Ferenc zeneszerzőnél

A vízivárosi idill – 4.
Az utca jellegzetes alakjai

Harmincadik évfolyamába lépett 
a II. Kerületi Önkormányzat lap-
ja, a Budai Polgár, ezért ebben 
az évben régi cikkek rövid fel-
idézésével tekintünk vissza az 
elmúlt három évtizedre.

PostaládánkBól
leleplezésre készen

állt a szobor,
de eltávolították

1996.
február 1.

(…) A Vérhalom tér kör-
nyékén sétálva, a József-
hegyi út felé haladva egy 

percen belül elérhetjük 
célunkat. Maga a kilátó az utcá-
ról nézve szinte észrevehetetlen. 
Főleg magasabb fekvése és a kö-
rülvevő, áthatolhatatlan bozótos 
miatt. (...) Elhanyagoltsága ellené-
re mégis sokan keresik… A titok 
nyitja kézenfekvő. Ezt a rendkívüli 
panorámát még így 
is lehet élvezni (…).

A kilátástalan kilátó
1996. március 14.

1997. január 23.

Polgárőrség. 
A II. kerületi Pol-
gárőrség a Wes-

tel 900 GSM Rt. tá-
mogatásával hívható 
a (06 30) 493-
048-as tele-
fonszámon.

A Budai Polgár 2021. február 7-i szá-
mában a Raul Wallenberg szobornál 
történt megemlékezésekről szóló cik-
kükben többek között azt írják, hogy 
„Hiába vált azonban Wallenberg né-
hány hónap alatt az egyik legnagyobb 
budapesti hőssé, nem állíthattak neki 
szobrot sehol a városban... Budán állí-
tották fel az első emlékművét a Szilágyi 
Erzsébet fasorban”. Ez így csak részben 
fedi az igazságot, mivel már 1949. áp-
rilis 9-én leleplezésre készen állt a Szt. 
István parkban Pátzay Pál szobrászmű-
vész alkotása, a Wallenberg-emlékmű. 
Azonban politikai okok miatt az avatás 
előtti napon a szobrot ledöntötték és 
elvitték. (Ez a szobor a mai napig a 
debreceni Biogal Gyógyszergyár előtt 
áll Kígyóölő néven.) Az újraalkotott, 
„rehabilitált” Wallenberg-emlékmű 
felavatása a Szent István parkban végül 
1999. április 18-án történt meg.

A Szilágyi Erzsébet fasorban Varga 
Imre alkotását 1987. április 15-én avat-
ták fel. Az emlékmű külön érdekessége, 
hogy mestere, Pátzay Pál emlékére a 
szobrász a hatalmas és szándékosan 
kétfelé tört sziklalap hátoldalára a fent 
említett Pátzay-alkotás kontúrjait véste 
rá. A két sziklalap törésében áll Wal-
lenberg alakja.

Murányiné Török Zsuzsanna
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A biztonságosabb otthonok érdekében

A Budakeszi úti tűzoltólaktanya nemcsak 
egy tűzoltó-parancsokság a sok közül, ha-
nem egyben otthona a 2000-ben alakult 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Kutyás Szolgálatának. Így Gyufa, a magyar 
vizsla kutyakölyök is kerületünk „lakója”. 
A speciális kiképzés befejeztével képes lesz 
a tűzeset helyszínén az égésgyorsítók kere-
sésére és jelzésére, ezzel is támogatva a tűz-
vizsgálati hatósági eljárást. Gyufa kiképzése 
folyamatosan zajlik, a kutyavezetők jelenleg 
a tűzesetek helyszíneihez szoktatják. 

A tapasztalt tűzoltók a kutyákat már pár 
hetes koruktól kezdik hozzászoktatni a 
„műveleti körülményekhez”, ahol személy-
keresésre és tűzvizsgálatra specializálódnak. 
Az országosan riasztható kutyás szolgá-
lat általában 10-15 kutyával rendelkezik, 
és évente 60-70 éles bevetést hajt végre. 
Emellett a gyerekek kedvencei is, hiszen 
prevenciós céllal bemutatók keretében az 
óvodákat és az iskolákat is látogatják.

Az I., a II. és a XII. kerületi adományokat feb-
ruár 10-én Sebők Péter tűzoltó őrnagy, tűzol-
tóparancsnok adta át a II. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság Budakeszi úti lakta-
nyájában a járványügyi óvintézkedések szi-
gorú betartása mellett.

Voltak, akik személyesen el tudtak menni 
az adományokért, de a vírushelyzetre tekin-
tettel több II. kerületi lakó képviseletében 
Vargáné Luketics Gabriella, a II. Kerületi Ön-
kormányzat Humánszolgáltatási Igazgató-
ságának vezetője, valamint Papp Krisztina, a 
Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója 
vette át a biztonságot jelentő berendezéseket. 
Ezeket mielőbb eljuttatják a jogosultakhoz.

A II. kerületben a gondozási központok és 
a Család- és Gyermekjóléti Központ javaslata 
alapján, rászorultság szerint kilenc lakó kap-
hat a kisméretű, de annál nagyobb jelentősé-
gű készülékből. Elsősorban azoknak jutott a 
szén-monoxid- és füstjelzőből, akik még fá-
val, vagy régebbi típusú gázkészülékkel me-
legítik lakásukat, így otthonukban nagyobb a 
fűtéssel járó veszély.

Sebők Péter tűzoltóparancsnok az átadá-
son hangsúlyozta, hogy a készülékek életet 
menthetnek, ezért füstjelzőt minden lakás-
ba ajánlott elhelyezni, de a II. kerületi tűz-
oltók gyakran vonulnak ki olyan otthonokba 

Szén-monoxid- és füstérzékelőket adományozott a Katasztrófavédelem szociálisan rászoruló lakóknak

is, ahol a szén-monoxid-érzékelő jelzése 
miatt riasztják őket, így látják, hogy azokat 
is érdemes beszerezni és üzembe helyezni a 
lakásokban.

A Katasztrófavédelem internetes 
oldalán listát vezetnek a javasolt 

és a nem megfelelő készülékekről, 
ezért vásárlás Előtt érdEmEs tá-
jékozódni: www.katasztrofavedelem.
hu/33883/szenmonoxiderzekelok

A Nagykovácsi út Nagy-rét és Adyliget közötti sza-
kaszán történt balesethez a II. kerületi hivatásos és a 
Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkatársait 
is riasztották február 2-án késő délután. A személy-
gépkocsi sérült vezetőjét a mentők a helyszíni ellátást 
követően kórházba szállították. A baleset miatt több 
kilométeres kocsisor torlódott fel a kora esti csúcsfor-
galomban a környező utakon, komoly fennakadásokat 
okozva Buda közlekedésében.

sEBők PétEr tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok:
– A füst- és szén-monoxid-érzékelők felszerelése 
egyszerű, a készülékekhez adott tájékoztatókban 
is leírják, hogy hová kell elhelyezni őket a lakás 
elosztottságától és a fűtőberendezések típusától 
függően. Hálószobában például középmagasságba, 
a fürdőszobában a plafonhoz közel, de ne huzatos 
helyre tegyük. A készülékek sok évig használhatóak, 
a lejárati dátumot a gyártó jelzi. Ezek felszerelésével 
a lakástüzek és CO-mérgezések megelőzhetők és az 
életünk biztonságosabbá tehető.

orosz sándorné: – Füstérzékelőt vehettem 
át, és nagyon örülök, mert a készülék nagyobb 
biztonságot ad. A tűzoltók elmondták, hogy hova 
kell felszerelni, de ez nekem nehézkes, ezért fel-
ajánlották, hogy fel is szerelik, mert úgyis gyakran 
járnak felénk. Köszönök minden támogatást a 
mindenkori önkormányzatnak és a Katasztrófa-
védelemnek.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság Országos Tűzmegelőzési Bizottsága és 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Fővárosi Tűzmegelőzési Bizottsága szén- 
monoxid- és füstérzékelőket adományozott 
rászoruló személyeknek és családoknak.

Kisbusz és személygépkocsi 
ütközöttjó tANuló gyuFA, A tűzoltóvIzslAkölyök

Fo
tó

: r
óZ

SA
do

m
b Ö

te

Fo
tó

: F
ki



2021/3 – február 28. KÉKHíREK 25. OLDAL

Megkerült a háromszáz éves
német nyelvű biblia
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Jegykiadó automatákat 
fosztogatott
Úgy tűnik, még mindig dívik a régi trükk: 
eltömíteni a BKK jegykiadó automatáját, 
majd a fennakadt visszajáró pénzt a ta-
nácstalan vásárló távozása után kivenni.

Így tett az a húszéves, agglomerációban 
lakó fiatalember is, akit a II. kerületi rend-
őrjárőrök február 10-én a Margit híd 
budai hídfőjénél a HÉV-aluljáróban a 
BKK-automatáknál fogtak el, majd állí-
tottak elő a Rómer Flóris utcai kapitánysá-
gon. Az elkövető beismerő vallomást tett.

Nem hétköznapi hívást és kihívást kapott a 
Rózsadomb Polgárőrség február 2-án. Egy 
anyuka kereste meg az önkénteseket, akik a 
járőrszolgálatot megszakítva tűzoltó-egyesü-
letük szertárába mentek, hogy segédkezzenek 
egy fiú ujjáról leszedni a rászorult gyűrűt. 
Az ékszert hamar, cérnás megoldással távo-
lították el a polgárőrök.

különleges bevetésen
a rózsadombi polgárőrök

A három férfi január 26-án jutott be egy 
társasházba, majd tört be az egyik lakásba. 

– A bűncselekményt követően gyors, de 
alapos nyomozás után sikerült azonosíta-
nunk a feltételezett elkövetőket – mondta el 
lapunknak Vigh László rendőr főtörzszász-
lós, a kiemelt bűncselekményekkel fog-
lalkozó nyomozócsoport vezetője. – A fér-
fiakat három nap múlva elfogtuk, valamint 
kutatást tartottunk több ingatlanban és jár-

Laptopokat és egy különleges ónémet 
bibliát loptak el egy II. kerületi lakásból 
a betörők, akiket a rendőrök három nap 
alatt elkaptak, valamint további bűncse-
lekményekkel is meggyanúsították őket.

műben, ennek során betörésekből szárma-
zó értékeket találtunk. Előkerültek a II. ke-
rületből ellopott laptopok, és egy értékes 
ónémet biblia, amelyet 1716-ban adtak ki. 
A vaskos, bőrfedeles könyv azóta visszake-
rült a gazdájához.

A nyomozó elmondta, hogy a betörők 
a nyitva hagyott házkapun, vagy a házba 
ki-bejáró személyekkel együtt jutottak be, 
ezért a lakók biztonsága érdekében javasol-
ja, hogy mindenki legyen körültekintőbb.

A 20-30 év közötti elkövetőket a továb-
bi lefoglalt tárgyak alapján jelenleg már 
kilenc betöréssel gyanúsítják. Őrizetbe 
vették őket, a bíróság pedig elrendelte le-
tartóztatásukat.ii. kerületi 

rendőrkapitányság
(1024 Rómer Flóris u. 10.) Telefon: 

(06 1) 346-1800.
körzeti megbízotti ügyeleti 

mobiltelefonszám:
(06 20) 329-9541.

A telefon az ügyeletben lévő körze-
ti megbízottnál van. Sürgős be-

jelentés vagy veszélyhelyzet esetén 
továbbra is a 107-es 

vagy a 112-es segélyhívószámot 
kell hívni.

a ii. kerületi városrendészet
ingyen hívható zöldszáma:

(06 80) 204-965
(24 órás ügyelet)

a tErmészEt tErmészEtE
Több kerületi olvasónk is jelezte, hogy 
vaddisznókra lett figyelmes. Az erdő-
közeli utcáknál olykor feltűnhetnek a 
négylábú, kéretlen vendégek, ilyen-
kor legyünk türelemmel, vissza fog-
nak vonulni! Kirándulásaink során 
nagyon óvatosan közlekedjünk, 

hiszen ezekben a hetekben születtek meg 
a kis vadmalacok, amiket anyjuk fokozott 

figyelemmel óv.
A természetjáróknak ebben az időszak-

ban kiemelten javasolt a túrautakon 
maradni, s nem letérni róluk. A kutyá-

kat feltétlenül pórázon sétáltassuk 
az erdőben. Aé

Illegális szennyvíz okozott kellemetlen szagot
A Nagykovácsi úti szippantottszennyvíz-leeresztő helynél szabálytalanul a csatornába enge-
dett ismeretlen összetételű folyadék miatt terjengett bűz még a Krisztinavárosban és a Tabán 
környékén is február 18-án. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. arról tájékoztatott, hogy a 
csatornarendszert átmosták, tisztították a Hűvösvölgyi út térségében. A szag eredetét és az 
anyag összetételét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársaival együtt vizsgálták, 
az előzetes adatok alapján nem jelentett veszélyt a lakosságra, nem volt szükség rendkívüli in-
tézkedésre. A részletes laboratóriumi eredmények szerint az illegálisan bebocsátott szennyezés 
magas szerves- és ülepedőanyag-tartalmú, konyhai hulladékkal kevert diciklopentadiént is 
tartalmazó vegyipari hulladék volt. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. az illegális csatorna-
szennyezésért felelősök azonosításának érdekében minden szükséges intézkedést megtesz.

Sorozatbetörőket fogtak el
a II. kerületi rendőrök
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• A dEmokratikus koalíció II. kerületi irodája (1024 Szilágyi Erzsébet 
fasor 45/a) kedd, szerda, csütörtök 16–18 óra között tart nyitva. Telefon: (06 1) 
249-4000, www.facebook.com/dk2.ker.
• A FidEsz II. kerületi irodája (1024 Keleti Károly u. 13/b) hétfőn, szerdán, pén-
teken 9–11, kedden és csütörtökön 14–16 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentke-
zés az alábbi telefonszámokon lehetséges: (06 30) 331-1836, (06 1) 212-5030. 
ingyEnEs jogi tanácsadás a Fidesz II. kerületi szervezeténél szerdánként 
16–18 óra között. Telefonszám: (06 30) 331-1836, (06 1) 212-5030.
• A kdnP II. kerületi irodája (1024 Keleti K. u. 29.) elérhetőségei: e-mail: 
kdnpbp02@kdnp.hu, web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/kdnpbp2
• kéPvisElői iroda: Varga Mihály (a 4-es számú választókerület ország-
gyűlési képviselője) irodája hétfőn 12–16, szerda 13–17, pénteken 9–13 óráig 
tart nyitva (1028 Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 355-8199).
• A magyar kétFarkú kutya Párt önkormányzati képviselője, Juhász 
Veronika fogadóórát előzetes egyeztetés alapján tart: vejuhasz@gmail.com, (06 
30) 782-0479. „Intergalaktikus Pártfőhadiszállás és Közösségi Oxitocin rakétagyár: 
1142 Teleki Blanka utca 6.”
• A momEntum II. kerületi szervezetének elérhetőségei: bp2@momentum.
hu, www.facebook.com/Momentum2ker/
• Az mszP II. kerületi szervezetének elérhetősége: telefonszám: (06 30) 164-4449, 
e-mail: bp02@mszp.hu, Facebook: www.facebook.com/mszp2 ingyEnEs jogi 
és munkajogi tanácsadást tart az MSZP II. Kerületi Szervezete. Előzetes 
bejelentkezés a (06 30) 164-4449-es telefonszámon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
• A PárBEszéd magyarországért helyi képviselői előzetes idő-
pont-egyeztetéssel tartanak fogadóórát. Kovács Márton: (06 30) 573-9033, Perjés 
Gábor: (06 20) 951-6666.

Elveszett a jog útvesztőjében? Ha egy-egy jogi kérdésben vagy 
ügyben nehezen igazodik el, az önkormányzat és a Budai Polgár 
várja kérdéseit a jogiiranytu@masodikkerulet.hu e-mail-címre. 

A kérdésekre szakértő ügyvéd segítségével válaszolnak. Ameny-
nyiben a felvetett kérdés vagy téma közérdeklődésre tarthat számot és 
Ön hozzájárul, a válasz a Budai Polgárban is megjelenhet (természetesen 
a konkrét részletek nélkül). A kérdésekre adott válaszok tájékoztató 
jellegűek, nem helyettesítik a személyes ügyvédi konzultációt. A kapott 
információkat mindenki saját felelősségére használhatja fel.

– a II. Kerületi Önkormányzat ingyenes jogsegélyszolgálata
Jogi irÁnytű

A megfejtés első lépését kell csak bekülde-
niük szerkesztőségünknek! A helyes meg-
oldást minden alkalommal a következő 
lapszámban közöljük. Két nyertest sorsolunk 
ki a helyes megfejtést beküldők közül, akik 
Honfi György: Sakk példatár kezdőknek, 
ill. haladóknak című kiadványát kapják.

beküldési határidő: március 10.
E-mail-cím: sakk@budaipolgar.hu 

(postacím: Budai Polgár 1022 Budapest, 
Bimbó út 1-5.)

Az előző számunkban közölt feladvány 
megoldásánál arra kellett rájönni, hogy a 
sötét királyt nem szabad kiengedni b6-ra, 
mert ott nem lehet megmattolni. A meg-
fejtés: világos első lépése 1. a8H, azaz a hu-
szárt kell felvenni! Sötétnek egyetlen lépése 
van, 1... a3, amelyre 2.b4 matt következik.

Nyerteseink: Halasi Melinda és 
dr. Csiszár Miklós. 

Gratulálunk! Nyereményüket postán 
küldjük el!

világos indul
és két lépésben mattot ad.

Honfi györgy
sakkfeladványa

(2018)

logikafejlesztő agytorna – sakk!
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Pasaréti Páduai szEnt antal-tEmPlom: a szentmisék a járvány 
miatti korlátozások ideje alatt hétköznap 7 és 18 órakor, szombaton 7, 17 és 
18 órakor, vasárnap 7, 8.30, 10, 11.30, 16.30 és 18 órakor kezdődnek. Gyón-
tatás az esti szentmisék alatt. Szentségimádás minden hétköznap 7.30–18.45 
óra között. Az esti szentmisék, a zsolozsma, a szentségimádás a plébánia 
YouTube-csatornáján is követhető. MÁRcIUS 5-én és 12-én 17 órakor 
keresztút. MÁRcIUS 6-án 15.45-kor elsőszombati rózsafüzér. MÁRcIUS 
7-én 18 órakor a Hitvallás, a Miatyánk és a Szentírás átadása a keresztelen-
dőknek. Pogácsavendégség Lehel testvér perui missziójának támogatására. 
A Budapest–Pasaréti Szent Antal Plébánia és a ferences rendház elérhető a 
(06 20) 823-2422-es számon. A porta változatlan nyitva tartással a templom 
előterében, balra található. További információk: www.pasaretiferencesek.hu, 
e-mail: pasapleb@gmail.com (1026 Pasaréti út 137.).
országúti FErEncEs tEmPlom: minden pénteken 17 órakor keresztúti 
imádság a plébániai csoportok vezetésével. Minden más program a korlátozások 
mértékétől függ (1024 Margit körút 23.).
Pasaréti rEFormátus tEmPlom: a járványhelyzet feloldásáig a lelki-
pásztorok „Napi áhítattal” jelentkeznek a honlapon.  Istentiszteleteken csak 
online lehet részt venni vasárnaponként 10 órai, csütörtökönként 18 órai kez-
dettel. Ezek elérhetők a honlapon az „Élő adás” rovatból. Gyermek istentisztelet 
vasárnaponként 9 órától a YouTube-on „Refpasarét Gyerekek” keresőszavakkal. 
Az iratmisszió felkereshető személyesen kedden 10–12 óra között, csütörtökön 
16–18 óra, vasárnap 9–10 óra között. Korábbi istentiszteletek visszahallgathatók 
a YouTube-on „Pasaréti Református Gyülekezet” keresőszavakkal. További in-
formációk a refpasaret.hu honlapon található.  www.refpasaret.hu, tel.: (06 1) 
356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
máriarEmEtEi Bazilika: MÁRcIUS 4-én a 7 órai szentmisét papi és 
szerzetesi hivatásokért ajánlják fel, a 10.30 órai szentmise elmarad Kiss Csaba 
solymári plébános temetése miatt. MÁRcIUS 5-én a 10.30 órai szentmise 
végén Jézus Szíve-litánia, 17.30-kor keresztúti ájtatosság, utána rózsafüzér a 
szabadtéri oltárnál. MÁRcIUS 6-án 10 órakor rózsafüzérima, 10.30-kor szent-
mise. MÁRcIUS 7-én 16.30-tól szentségimádás, 18 órakor gitáros szentmise 
(1029 Templomkert u. 1.).
sarlós Boldogasszony-tEmPlom: a szentmisék hétköznap 6.30 és 
18 órakor, vasárnap 7.30, 9, 10.30, 18 órakor kezdődnek. Online szentmise-köz-
vetítés (elérhetősége a honlapról): hétköznap 6.30-kor, vasárnap 10.30-kor. 
Nagyböjt pénteki napjain 17.30-kor keresztút, kedden és pénteken 7 órakor 
laudes, vasárnap 17.30-kor vesperás. Bibliaóra minden hétfő este 19 órakor 
online, bérmálkozási felkészítő minden kedden 19 órakor online, kapcsolódás 
a honlapról. A plébániai iroda (06 1) 335-3573 fogadóórái hétfőn és pénteken 
10–12 óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 16–18 óra között vannak. 
További információ a www.ujlakitemplom.hu oldalon (1023 Bécsi út 32.).
Budai görögkatolikus tEmPlom: vasárnaponként 9, 11 órakor (in-
terneten közvetített) és 17.30 órakor végeznek szent liturgiát, hétköznap 17.30 
órakor. A nagyböjti időszakban szerdán és pénteken 17.30 órakor Előszenteltek 
Liturgiája. Irodai fogadóóra: hétköznapokon 16.30–17.30 óra között (1027 Fő 
u. 88.). görög gödör: hittanóra és közösségi összejövetel keddenként 19 
órakor az egyetemista korosztálynak, ifjúsági hittan pénteken délután (Pengő 
köz). Honlap: www.gorogkatbuda.hu.
Budavári Evangélikus tEmPlom: MÁRcIUS 7-én az istentiszteletek 
a szokott rendben lesznek, 18 órakor orgonazenés áhítat. MÁRcIUS 14-én 
az istentiszteletek a szokott rendben, 18 órakor ifjúsági-zenés istentiszteletek 
élő közvetítése a YouTube-csatornán (1014 Táncsics M. u. 28.).

hírek, események templomainkban

Gyermek- és ifjúsági zenekart szervez a Pasaréti Ferences Plébánia Quirin testvér és 
Ménesi Gergely karmester vezetésével, amelybe várják azokat a 8 év feletti zenésze-
ket, akik fúvós, vonós, ütős hangszeren játszanak, és kedvük lenne bekapcsolódni a 
templomi klasszikus zene szolgálatába, vállalva a próbákat is. Jelentkezési lehetőség 
a quirin@ferencesek.hu címen. A próbák rendjét, a liturgián való jelenlétük gyako-
riságát a jelentkezések után, a lehetőségek és adottságok ismeretében alakítják ki. 
A zenei szolgálat tovább építi a fiatalok összetartozását, hitélményét.

Gyermek- és ifjúsági zenekarba várnak 
jelentkezőket a pasaréti ferencesesek
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Ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik.

Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.

Telefon: (06 1) 896-2383
Időpontfoglalás:
www.magyarorszag.hu.

Hatósági Osztály I-II. 1024 Margit körút 47-49. Tel.: (06 1) 896-2457,
e-mail: hatosag@02kh.bfkh.gov.hu

Gyámügyi és igazságügyi Osztály 1027 Horvát utca 14-
24., CBC Irodaház. Levelezési cím: 1024 Margit krt. 47-49. 
(1538 Bp., Pf.: 523)

Tel.: (06 1) 896-2450,
e-mail: gyamugy@02kh.bfkh.gov.hu

hajléktalan szEmélyEkEt sEgítő szErvEzEtEk. budapesti hajlékta
lanellátó diszpécserközpont: (06 1) 338-4186. Kiskorú gyermek vagy kiskorú gyermekes hajléktalan 
családok segítése: Család és gyermekjóléti központ: (06 1) 225-7956.

a PolgármEstEri hivatal ElérhEtőségEi
Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1. Postacím: 1277 Budapest 
23., Pf. 2. Központi telefon: (06 1) 346-5400. Központi ügyfélszolgálat: 1024 Margit u. 2-4. Honlap: 
www.masodikkerulet.hu. E-mail: info@masodikkerulet.hu. Facebook: II. kerület (Budapest)

ha Patkányt észlEl, bejelentheti a főváros megbízásából eljáró RNBH Konzorcium honlapján 
keresztül (www.rnbh.hu), vagy a (06 70) 364-6531-es számon, illetve a patkanyirtasbudapest@
gmail.com e-mail-címen. Az irtás a lakosoknak díjmentes.

a PolgármEstEri hivatal közPonti ügyFélszolgálata

Központi
Ügyfél szolgálati
Iroda
1023 Margit u. 2-4.

Időpontfoglalás:
• Honlapon: idopontfoglalas.masodikkerulet.hu
• Telefonon: a (06 1) 346-5600-s telefonszámon a «0» menüpont kiválasztásával
• E-mailen: az ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu címre jelezve igényüket, valamint azt, 
hogy milyen ügyben szeretnék felkeresni az ügyfélszolgálatot.

a PolgármEstEri hivatal EgyéB éPülEtEiBEn működő irodák

Adóügyi Osztály
1023 Lajos utca 2., (Zsigmond tér 8.)
Tel.: (06 1) 346-5400
E-mail: adougy@masodikkerulet.hu

Elektronikus ügyintézés:
https://e-onkormanyzat.gov.hu
Személyes ügyintézés csak elő-
re egyeztetett időpontban.

Parkolási
Ügyfélszolgálati 
Osztály

1023 Bécsi út 17-21.  Tel.: (06 1) 346-
5599.
E-mail: parkolas@masodikkerulet. hu

Elektronikus ügyintézés.
Személyes ügyintézés csak elő-
re egyeztetett időpontban.

Közterület-használati
Ügyintézés
(Városrendészeti Osztály) 

1022 Törökvész út 6/a. Tel.: (06 1) 346-
5504, (06 1) 346-5788, e-mail: fulop.zol-
tan@masodikkerulet.hu, naszvadi.csaba@
masodikkerulet.hu

Elektronikus ügyintézés.
Személyes ügyintézés csak elő-
re egyeztetett időpontban.

Anyakönyvi ügyek*
1024 Mechwart liget 1., földszint
Tel.: (06 1) 346-5631, (06 1) 346-5632, 
(06 1) 346-5633, (06 1) 346-5634, (06 1) 
346-5567

Nyitvatartás részletes idő-
pontjai lejjebb, a zöld keretes 
írásunkban található.*

*Hivatali nyitvatartás anyakönyvi ügyekben:
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.30–18.00 – csak előre egyeztetett időpontra. Szerda: 8.00–16.30 – csak előre egyeztetett 
időpontra. Kedd, csütörtök: 8.00–12.00 – csak előre egyeztetett időpontra. Péntek: nincs félfogadás.
II. kerület területén történt még nem anyakönyvezett haláleseti ügyekben: hétfő: 8.00–12.00, 13.30–18.00 – 
csak előre egyeztetett időpontra. Szerda: 8.00–16.30 – csak előre egyeztetett időpontra. Kedd, csütörtök: 8.00–12.00 
– csak előre egyeztetett időpontra. Péntek: 8.00–11.00 – csak temetési engedély kiadása.

ii. kErülEti városFEjlEsztő zrt. ügyfélszolgálati iroda
Közterületi bejelentés Tel.: (06 1) 599-9222, (06 1) 315-3965

(Közterületi telefonos bejelentés hétvé-
gén is 9–18-ig)
1024 Keleti Károly u. 15/a

hétfő: 9–12-ig 13–18-ig, 
kedd–csütörtök: 9–12-ig, 
13–18-ig, péntek: 9–12.00, 
13-ig–16-ig

II. Kerület Kártya-
ügyintézés, Budai Polgárba
apróhirdetés feladása

az önkormányzat ügyfélszolgálatai csak előre egyeztetett 
időpontra fogadják az ügyfeleket. csak lázmérés után, 

maszkot használva lehet ügyet intézni!

vEszélyhElyzEti tElEFonos ügyElEt. A II. Kerületi Önkormányzat Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központja készenléti telefonos ügyeletet biztosít, ami bármilyen 
veszélyeztetettség esetén hívható. A felmerülő krízishelyzetekben azonnali, szakszerű 
segítségnyújtást, tanácsadást vagy tájékoztatást kaphatnak. A készenléti ügyelet 
telefonszáma: (06 70) 455-1776, hívható munkanapokon 18 órától reggel 8 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon 0–24 óráig.

a kéPvisElők ElérhEtőségEi

őrsi gergely polgármester Telefon: (06 1) 346-5551,
e-mail: polgarmester@masodikkerulet.hu

dr. varga Előd bendegúz
főállású alpolgármester
(költségvetés, pénzügy, településüzemeltetés, sport)

Telefon: (06 1) 346-5551,
e-mail:
Varga.Elod.Bendeguz@masodikkerulet.hu

berg dániel alpolgármester
(nemzetközi kapcsolatok, EU-s források,
okos kerület, kultúra, digitalizáció és innováció)

Telefon.: (06 30) 310-0359,
e-mail: Berg.Daniel@masodikkerulet.hu

kovács Márton alpolgármester
(oktatás és szociális ügyek, környezetvédelem,
civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok)

Telefon: (06 30) 573-9033,
e-mail: Kovacs.Marton@masodikkeru-
let.hu

szabó gyula alpolgármester
(vagyongazdálkodás, közbiztonság, kerületfej lesztés)

Telefon: (06 30) 540-5967,
e-mail: Szabo.Gyula@masodikkerulet.hu

1. vk.: kiss roland Momentum,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 20) 426-2408,
e-mail: Kiss.Roland@masodikkerulet.hu

2. vk.: dr. tompa jános
DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 30) 626-9900,
e-mail: drtompa@t-online.hu

3. vk.: besenyei zsófia
MSZP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 30) 164-4449,
e-mail:
Besenyei.Zsofia@masodikkerulet.hu

4. vk.: gál Andrea
DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 30) 255-2192,
e-mail: galandrea658@gmail.com

5. vk.: Majoros András Momentum,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 20) 529-0589,
e-mail: majoros.andras@momentum.hu

6. vk.: dr. varga Előd bendegúz
MSZP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 1) 346-5551,
e-mail:
Varga.Elod.Bendeguz@masodikkerulet.hu

7. vk.: szabó gyula
DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 30) 540-5967,
e-mail: Szabo.Gyula@masodikkerulet.hu

8. vk.: Perjés gábor Párbeszéd Magyarorszá-
gért, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség 

Telefon: (06 20) 951-6666
e-mail: perjes23@gmail.com

9. vk.: dr. gór Csaba
Fidesz–KDNP

Tel.: (06 1) 212-5030 irodai nyitvatartási idő-
ben, e-mail: e-mail: info@gorcsaba.hu

10. vk.: tóth Csaba róbert
LMP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 70) 224-4178,
e-mail: csaba.robert.toth@gmail.com

11. vk.: kovács Márton Párbeszéd Magyaror-
szágért, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség 

Telefon: (06 30) 573-9033,
e-mail:
Kovacs.Marton@masodikkerulet.hu

12. vk.: dr. Csabai Péter
Fidesz–KDNP

Telefon: (06 20) 932-2925,
e-mail: drcsabaip@gmail.com

13. vk.: Makra krisztina
Fidesz–KDNP

Telefon: (06 1) 212-5030
(Fidesz II. kerületi Iroda),
e-mail: makra.kriszta@gmail.com

14. vk.: Csere István
Fidesz–KDNP

Telefon: (06 1) 212-5030
(Fidesz II. kerületi Iroda),
e-mail: Csere.Istvan@masodikkerulet.hu

berg dániel
Momentum, listás képviselő,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 30) 310-0359,
e-mail: Berg.Daniel@masodikkerulet.hu

dr. biró zsolt
Fidesz–KDNP, listás képviselő

Telefon: (06 30) 421-0953,
e-mail: Biro.Zsolt@masodikkerulet.hu 

Ernyey lászló
Fidesz–KDNP, listás képviselő

Telefon: (06 70) 333-8990,
e-mail: laszlo.ernyey@gmail.com

juhász veronika Anna
Magyar Kétfarkú Kutya Párt, listás képviselő

Telefon: (06 30) 782-0479,
e-mail: vejuhasz@gmail.com

Némethy béla
Fidesz–KDNP, listás képviselő

Telefon: (06 20) 989-0478,
e-mail: Nemethy.Bela@masodikkerulet.hu

riczkó Andrea
Fidesz–KDNP, listás képviselő

Telefon: (06 70) 581-6339,
e-mail: andrea@riczko.hu

dr. szalai tibor
jegyző

Telefon: (06 1) 346-5429,
e-mail: Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

gulyás gergely (Fidesz–KDNP) or szág gyű lé si 
képviselő, 3-as számú választókerület

Telefon: (06 1) 375-7411,
e-mail: hegyvidekifidesz@fidesz.hu

varga Mihály (Fidesz–KDNP) or szág gyű lé si
képviselő, 4-es számú választókerület

Telefon: (06 20) 355-8199,
e-mail: varga.mihaly@fidesz.hu

A II. Kerületi Önkormányzat képviselőivel telefonon vagy
e-mailben vehetik fel a kapcsolatot, az alábbi elérhetőségeken.
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Dr. Memari Masoud, a Rose Implant Center ve-
zető fogszakorvosa szerint a szájüregben szá-
mos olyan egyéb tünet is jelentkezhet, aminek 
kezelése épp olyan fontos, mint egy gyulladt, 
fájó fogé, de sokan mégis halogatják az idő-
pontfoglalást.

Milyen tünetekre gondol itt egé-
szen pontosan a Doktor Úr?

Az évek óta fennálló fog-
hiányok, egy bölcsességfog 
miatt kialakult gócpont, a 
gyulladt fogíny és a fogkő 
időzített bombaként ke-
tyeg a szánkban, amit, ha 
nem kezelünk, könnyen 
elindíthat egy nehezebben 
visszafordítható folyamatot.

Nekem a legnagyobb dilem-
mám az volt, amikor a fogorvosom 
a bölcsességfog eltávolítását javasolta. 
Féltem a beavatkozástól, ráadásul látszólag 
tünetet sem okozott. Miért javasolják mégis?

Ez az az eset, amikor egy CT-felvétel vagy a 
panorámaröntgen után kérdően nézünk a fog-
orvosunkra. Nem fáj, akkor miért kell megsza-
badulni tőle? Eltávolítását persze nem minden 
esetben javasoljuk, de sok esetben indokolt. 
Ha nincs elég hely a számára, akkor csinál ma-
gának, aminek számos következménye van, 
például tályog, ínygyulladás, szomszédos fog 
bántalmazása. Mivel nehezen hozzáférhető he-
lyen van, nehéz tisztán tartani, idővel jó esély-
lyel alakul ki fogszuvasodás, amely általában 
a szomszédos fogat is érinti. Sok esetben íny 
alatt marad a bölcsességfog, és anélkül, hogy a 
páciens érezne bármit, láthatatlanul mozdítja 
el a szomszédos fogakat, illetve fájdalom nél-
küli góc lehet a szervezetben, mely több szerv-
re kiterjedő komoly betegségek okozója lehet. 
Akár ízületi, arcüreg-, bőr-, fül-, haj-, illetve 
szívbetegség hátterében állhat gócpontként. 

Bár hitvallásunk, hogy a testet a lélekkel 
együtt kell kezelni és ezért mindent meg is te-
szünk, azok számára, akik extrém mód tartanak 
a fogorvostól, rendelőnkben bármely beavat-
kozást altatásban is el tudjuk végezni.

A foghiány meglehetősen ijesztően hang-
zik. Mik a lehetőségeink, ha már megtör-
tént?

A foghiány által oko-
zott károkkal nem min-

denki van tisztában. Hosszú 
távon a kialakult foghiány miatt 

fellépő elváltozások akár az emészté-
sünkre is hatással lehetnek. A módosult hara-
pási helyzet ráadásul az álkapocsra olyan ext-
rém terhelést helyez, ami fájdalommal járhat. 
A hiányzó fogak pótlására a legmodernebb mód 
a fogbeültetés, ezen belül az általunk használt 
med3d műtét nélküli fogbeültetés. A szomszé-
dos fogak károsítása nélkül történik a pótlás. 
Amennyiben ez nem történik meg, csonthi-
ány alakul ki, az elvesztett fogak szomszédai 
elmozdulnak, bedőlnek. Ezt fogszabályozással 
is tudjuk kezelni.

A fogszabályozást öröklött vagy szerzett ok is 
indokolttá teheti. A szabályozó készülékeknek 
többféle változata létezik, a pácienssel kon-
zultálva választhatjuk ki a számára leghatéko-
nyabb eszközt. Az esztétikus mosoly kialakítá-
sa mellett a megfelelő rágás biztosítása a cél. 
A szájban lévő fémhuzalokról nem mindig az 
esztétikum jut eszünkbe, ezért fogászatunkon 
alkalmazzuk a láthatatlan fogszabályozót is, ami 
egy speciális szoftver segítségével előállított 
láthatatlan sín, huzalok és drótok nélkül. 

Mi is az a fogkő, és miért kell vele foglal-
kozni?

A fogkő alapja a lerakódott lepedék, melyet 
dentálhigiénikusaink távolítanak el. A bakté-
riumokkal teli foglepedékben lezajló anyag-
csere-folyamatok során képződött sav feloldja 
a fogzománcot, amely fogszuvasodáshoz vezet. 

A helytelen fogmosás, dohányzás és hajlamo-
sító tényezők okozzák a fogkő megjelenését, 
amelyet rendszeres eltávolítással, és a helyes 
fogmosási technika elsajátításával hatékonyan 
lehet kezelni. A fogkő jelenléte ínygyulladást 
okoz. 

Hogyan vehetjük észre az ínygyulladást, és 
milyen tünetekkel járhat?

A fogínygyulladás leggyakoribb oka tehát 
a fogakra rakódott lepedékből kialakuló fog-
kő, tehát ha nagy mennyiségű fogkő található 
a szájüregben, akkor már gyanakodhatunk. 
Kísérőtünetei a vérző, gyulladt fogíny és a kel-
lemetlen szájszag. Fontos a korai felismerése, 
hiszen ha az elváltozás mélyebb szöveteket is 
érint, baktériumokkal teli tasakok alakulnak 
ki. Az ínygyulladás a fogínysorvadás előszobá-
ja, amely extrém esetben akár fogvesztéssel is 
járhat. A kezelésnél első lépésként a fogkövet 
távolítjuk el és fájdalommentes lézerkezelést 
használunk a gyulladásokra.

Amikor egy fog elviselhetetlenül fáj, nem 
kérdés, hogy azonnal időpontot kérünk 
fogorvosunkhoz. Bármit megtennénk, 
hogy azonnal a székébe ülhessünk, és 
megszabaduljunk a fájdalomtól. De mi a 
helyzet akkor, amikor nem fáj? 

érdemes felkeresni a fogorvost
Öt fogászati probléma, amivel azonnal

Figyeljünk 
oda a fogainkra 
és rendszeresen 

látogassuk fogorvosunkat, 

hosszú távon csak így 
kerülhetjük el 

a költséges, és hosszan 

elnyúló fogászati 
kezeléseket!

Dr. Memari Masoud
intézményvezető fogorvos

www.roseimplantcenter.hu
Telefonszám: (06 30) 9511-511
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A klímaváltozás következtében jelentkező özönvízszerű esőzések
egyre nagyobb próbatétel elé állítják a kiépített közcsatornákat. 
A Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) mindent elkövet azért, hogy a
klímaváltozásból eredő kihívások ellenére a kapacitások határáig folya-
matosan és biztonságosan vezesse el a szennyvizet. 

Mostanra azonban az egyre gyakoribb terhelésnek kitett közcsatorna-
rendszer megóvása és a biztonságos vízelvezetés érdekében elkerül-
hetetlenné vált a rendeltetésszerű és szabályos csatornahasználat be-
tartatása. Az FCSM számít a lakosság együttműködésére.

Míg az ingatlantulajdonosok többsége szabályszerű csatornahasználó,
akadnak olyanok, akik illegális szenny- és/vagy csapadékvíz-bekötéseikkel
veszélyeztetik a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás biztonságát. Az sem
ritka, hogy ezzel a rendesen díjfizető lakókörnyezetükben élőknek
okoznak elöntéseket, ezzel pedig károkat. 

A szabálytalan közműhasználat mindenkinek káros, ezért közös érde-
künk, hogy lehetőségeink szerint mindent megtegyünk annak vissza-
szorításáért. Mindezeket figyelembe véve az FCSM még fokozottabban
fogja a jövőben vizsgálni a csatornabekötések szabályosságát. 

A vizsgálat ki fog terjedni a következőkre:
• a közcsatornára csatlakozás az FCSM hozzájárulásával történt-e, 
• különálló szenny- és csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat megléte

esetén a csapadékvíz-bevezetés szabályosan a csapadékvíz-elvezető
hálózatra kötött-e,

• különálló szenny- és csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat esetén a
szennyvíz-bevezetés szabályosan a szennyvízelvezető hálózatra kötött-e.

Az ingatlantulajdonosoknak 2021. március 31-ig van lehetőségük
önellenőrzésre, az esetleges illegális rákötések megszüntetésére,
vagy ha minden feltétel adott, akkor szabályos eljárás keretében
legalizálni a csatlakozást.  

Ezt követően azonban, 2021. április 1-jétől az FCSM által végzett
fokozott vizsgálatok során feltárt, illetve a tudomására jutott szabálytalan
közműhasználathoz a jelenleginél jóval magasabb kötbér, illetve pótdíj-
fizetési kötelezettség társul, amelynek összege szélsőséges esetben
akár 500.000 Ft is lehet.

Azok az ingatlantulajdonosok, akik bizonytalanok a csatornabekötésük
tekintetében (pl. nem régen vásároltak használt ingatlant és nem ismerik
az előzményeket), a kellemetlenségeket úgy tudják a legkönnyebben el-
kerülni, ha a következő tanácsokat megfogadják:
• Első lépésként nézzék meg, hogy az ingatlanból a szennyvíz a köz-

csatornába vagy emésztőbe kerül-e!
• Ellenőrizzék le, hogy a számlát a megfelelő szolgáltatótól kapják-e!

(Közcsatorna-használat esetén a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.,
emésztőhasználat esetén a Fővárosi Településtisztasági és Környe-
zetvédelmi Kft. /FTSZV/ jogosult számlázni.) 

• Ellenőrizzék le, hogy az ingatlanról hova kerül a csapadékvíz! Amennyiben
a közcsatornába, akkor járjanak utána, hogy ez a szolgáltató engedélyével
történik-e!

Az FCSM Ügyfélszolgálati Irodája (http://www.fcsm.hu/ugyfelszolga-
lat/ budapest/ugyfelfogadas/kozponti_iroda/) készséggel áll rendelkezésére
azon ügyfeleknek, akik bizonytalanok a teendők tekintetében, illetve
akik esetleges szabálytalan bekötésük megszüntetése vagy rendezése
érdekében a türelmi idő alatt szeretnének intézkedni. 

A szabálytalan közműbekötések megszüntetésére, vagy szabá-
lyossá tételére 2021. március 31-éig biztosított moratóriumi idő-
szakban érkező szabálytalan közműhasználatról történő bejelentések
esetében az FCSM eltekint a kötbér vagy a pótdíj kiszabásától,
továbbá a maximálisan 5 évre visszamenőlegesen megállapítható
szolgáltatási díj teljes időszakra történő kiszámlázásától. 

A bejelentést követően a szolgáltató helyszíni ellenőrzés alapján és a
jogszabályi előírások betartásával dönt a bekötés utólagos engedélye-
zéséről vagy megszüntetéséről. A megszüntetésről szóló döntést követően
az ingatlantulajdonosnak gondoskodnia kell a jogszabályi előírásoknak
megfelelő víziközmű-használat kialakításáról, annak érdekében, hogy a
kötbér- vagy pótdíjfizetés alól  mentesíthető legyen. 

A szabályos közműhasználat mindannyiunk közös érdeke, abból a
célból, hogy a szennyvíz folyamatosan és biztonságosan elvezetésre
kerüljön. 

SZABÁLYOS CSATORNAHASZNÁLATTAL SOKAT
TEHETÜNK A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI ELLEN
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A rejtvény fősoraiban Müller Pé-
ter szavait rejtettünk el. A 2021/1. 
számban megjelent rejtvény megfejté-
se: „Lassan haladok, de sosem hátrafe-
lé” A helyes megfejtést beküldők közül 
három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, 
aki Verrasztó Gábor A Fény utcai 
piac című könyvének egy-egy 
példányát nyerte. A nyertesek: 
Haraszin István, Szeróvay István 
és Weidingerné Fehérvári Zsu-
zsanna. Gratulálunk, a nyereményeket 
személyesen vehetik át a Budai Polgár 
Szerkesztőségében (1022 Bimbó út 
1-5.), hétköznap 9-16.00 óra között. 
Várjuk megfejtéseiket „Budai Polgár 
rejtvénye” megjelöléssel elsősorban 
e-mailben a peter.zsuzsanna@budai-
polgar.hu címre, esetleg postai úton 
a 1022 Bimbó út 1-5. címre legkésőbb 
2021. március 14-ig.

Kövesse
a II. Kerületi Önkormányzat 

friss híreit és programjait 
a honlapon:

www.masodikkerulet.hu
és a Facebookon:

www.facebook.com/budapest2
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 ÁLLÁS-MUNKA 
A Nagykovácsiban működő Amerikai 
Nemzetközi Iskola teljes állású betanított 
kertészt keres. Biztos, hosszú távú munka-
lehetőség. Mezőgazdasági gépek vezetése 
előny! Az önéletrajzokat küldjék a hvass@
aisb.hu címre. Tel.: +36 30 274-5332
Középkorú hölgy takarítást, rendrakást, kutya-
sétáltatást vállal, referenciával rendelkezem. 
Hívjon bizalommal: +36 30 902-7458
Kis csapatommal vállalunk kőműves, bur-
koló, festő, mázoló, külső/belső teljes körű 
felújítást. Hívjon bizalommal. Referenciá-
val és garanciával dolgozunk. Tel.: 06 30 
218-5606
Álláshirdetés! Női-férfi fodrászt és körmöst 
keresünk a II., Hűvösvölgyi úton található 
szépségszalonba teljes vagy részmunkaidő-
ben. Tel.: 06 30 202-1766

 OKTATÁS 
Német nyelvoktatás és korrepetálás kezdő és 
haladó szinten. Tel.: 06 30 948-0955
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, 
felvételire való felkészítés gyakorlott közép-
iskolai tanárnál, online is. Tel.: 06 30 264-5648
MAGÁNTANÁRT KERESEL? TANÍTANÁL? 
ORSZÁGOS MAGÁNTANÁR-ADATBÁZIS: 
WWW.TUTIMAGANTANAR.HU. TEL.: 06 70 
251-0077

 INGATLAN 
ÉRTÉKBECSLÉS, INGATLANKÖZVETÍTÉS, 
TANÁCSADÁS BALATONAKARATTYÁN ÉS 
KÖRNYÉKÉN IS. WWW.PESTI-BUDAI.HU, 
TEL.: +36 30 727-5753
ÉPÍTÉSZ SZOLGÁLTATÁS! Ingatlanáról mérethe-
lyes rajzokat készít nyugdíjas tervező építész-
mérnök. superbola942@gmail.com
Terepjárónak garázst keresek. Tel.: 06 70 531-
7722
Garázs, 22,4 m² alapterületű, a Bimbó út 102-
ben (Bimbó út-Alvinci út sarok) kiadó. Tel.: +36 
20 550-6378
KIADÓ CSALÁDI HÁZAT ÉS JÓL SZEPARÁLT 
ELADÓ IKERHÁZAT KERESÜNK ÜGYFELEK-
NEK (ÉRTÉKBECSLÉSSEL). WWW.PESTI-BU-
DAI.HU TEL.: +36 30 727-5753
A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei 
részére keres ELADÓ és kiadó ingatlanokat 
azonnali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I., 
Batthyány utca 32. Tel.: 06 1 326-0618, 06 
20 974-0571
A BakosLak Ingatlan KERES hosszú távra 
KIADÓ igényes házat, ikerházat, sorházat 
és lakásokat diplomata és külföldi ügyfelei 
és családjaik részére. Tel.: 06 1 326-0618, 
06 20 974-0571
Készpénzes ügyfelünk részére keresünk 3 szo-
bás felújított lakást, 65 millió forintig. BakosLak 
Ingatlan. Tel.: 06 20 974-0571
Minimum 120 m²-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 
garázzsal vagy kerti beállós lakást keresünk I. 
emelet felett, liftes házban, 200 millió forintig 
készpénzes ügyfél részére. BakosLak Ingatlan. 
Tel.: 06 20 974-0571
A II/a kerületben (Hidegkúton) keresek 3-4 szo-
bás családi házat, ikerházat 100 millió forintig. 
Tel.: 06 70 949-4013
Folyóparton, természetvédelmi területen pa-
norámás, 180 m²-es összközműves családi ház 
májustól eladó. Budapesttől 50 km-re. Ár: 130 
M Ft. Tel.: 06 20 515 8333

Hévízen csoportokkal rendelkező vendéglátó 
egység lakással együtt eladó. Tel.: 06 30 353-
6152
A Medve utcában, utcára néző 44 m²-es lakás 
38 M Ft.-ért eladó. Tel.: 06 70 945-0069
Hattyú utcai III. emeleti, 72 m²-es, kétszobás, er-
kélyes, gázkonvektoros saroklakás 64 M Ft-ért 
eladó. Tel.: 06 30 982-7890
A II., KERÜLETBEN A FRANKEL LEÓ ÚTON 
LÉVŐ LOTTÓHÁZBAN TULAJDONOSTÓL EL-
ADÓ EGY TELJESEN FELÚJÍTOTT VI. EME-
LETI, NAPPALI + 2 HÁLÓSZOBÁS, 70 m²-ES, 
ERKÉLYES LAKÁS LIFTES, ZÁRT LÉPCSŐHÁZ-
BAN. TEL.: +36 70 585-9275
Eladó lakás a BAMBI-HÁZBAN, 68 m², IV. eme-
let, nagy erkély. Tel.: 06 20 672-6572, 06 20 
560-3177
Áron alul eladó Törökvészen 90 m²-es, erkélyes, 
garázsos felújított lakás. Irányár 79 M Ft. Tel.: 
06 70 949-4013
Zöldövezet II/a ker. központjában kétlakásos 
Bauhaus villában; magasföldszinten 110 m2 (3 
szoba, étkezo, konyha) + 2 terasz 14 m2 balusz-
teres. Félszuterénben 21 m2 (konyha, 2 kamra) 
+ 65 m2 padlásrész; + 17 m2 garázs + 500 m2 
saját használatú kertrész eladó. 110 millió Ft.  
Tel.: 275-8183, 06 70 345-1471
Budakeszin 2001-es házban 110 m²-es kertkap-
csolatos lakás 79 900 000 Ft, 96 m²-es (bruttó 
109 m²-es) tetőtéri lakás 64 900 000 Ft. www.
budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
Solymáron mellékutcában 1996-ban épült 
247 m² lakóterület + 92 m²-es családi ház 129 
000 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 
523-1969
ELADÓ-KIADÓ lakásokat, házakat, villákat, 
tetőtereket, telkeket keresünk, kínálunk. mo-
raingatlan.hu Tel.: 06 30 948-8730
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍT-
HETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? 15 ÉVES 
TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. WWW.BU-
DAIHEGYEK.HU TEL.: 06 70 523-1969
Szeretné eladni ingatlanát vagy keresi új 
otthonát? Mi szakértelemmel segítünk 
kedvező feltételekkel és megfizethető si-
kerdíjért. Odafigyelünk az Ön igényeire, és 
a lehető legjobb árat alkudjuk ki. Avitek 
Ingatlan avitekingatlan@gmail.com Tel.: 
+36 30 366-0068

 EGÉSZSÉGÜGY 
Gyógytorna, manuálterápia, kineziotape, fascia 
kezelés. Több éves kórházi gyakorlattal. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06 30 703-4874
Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, gondo-
zás akár 24 órában, mindez otthonában. Tel.: 
06 30 870-5287
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁ-
SA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOG-
FEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ 
HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. 
FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ 
HŰVÖS KATALIN FOGTECHNIKUS MESTER, 
1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. TEL.: 
06 30 222-3016

 VíZ-GÁZ-VILLANY 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, LEFOLYÓK, SZIFO-
NOK, MOSDÓK, KÁDAK TISZTÍTÁSA. VÍZ-
SZERELÉS. TEL.: 06 30 282-5677
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐ-
TELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok 
cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 
30 655-8074

VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁLYOK, 
CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. IN-
GYENES KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 20 980-7564
VÍZSZERELÉS, CSAPOK, SZIFONOK, VÉCÉ-
TARTÁLYOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. MOSÓ-, 
MOSOGATÓGÉPEK BEKÖTÉSE. INGYENES 
KISZÁLLÁSSAL. ANYAGBESZERZÉSSEL. TEL.: 
06 30 447-3603
GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELÉS, KAZÁN, KONVEK-
TOR KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS. FŰTÉSSZE-
RELÉS, KARBANTARTÁS. FŰTÉSRENDSZER 
VEGYSZERES ÁTMOSÁSA. KAZÁNCSERE KÉ-
MÉNYBÉLELÉSSEL. TEL.: +36 70 943-4372
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF 
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ. HÉT-
VÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 
5/B. TEL.: 359-3958, 06 30 933-3620
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. ELMŰ ügyintézés. Tel.: 246-9021, 06 
20 934-4664
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS ÉRITÉSVÉDEL-
MI MÉRÉSSEL, PRECÍZEN, GARANCIÁVAL. 
BODA ZSOLT VILLANYSZERELŐ-TECHNIKUS. 
TEL.: 200-9393, 06 30 333-6363
Villanyszerelő-Elektrikus, hibaelhárítást, elosz-
tószekrény cserét stb., illetve kisebb szerelést 
is (tégla vagy gipszkarton falban) vállal, a 2. 
kerületben ingyenes kiszállással. Köszönöm 
hívását! Kendrik Tamás. Tel.: 06 30 456-6557, 
06 30 456-6557

 LAKÁS-SZERVIZ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS! KŐMŰVES MUNKÁK, 
SZOBAFESTÉS, HIDEG-, MELEGBURKOLÁS, 
VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS. INGYE-
NES ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS ÁRAJÁNLAT! 
GYORS, PRECÍZ, MINŐSÉGI MUNKA! GA-
RANCIÁVAL! TEL.: 06 30 359-4222
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ-
TÁZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZ-
SZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KŐMŰVES 
MUNKÁK GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. 
TEL.: 202-2505,06 30 251-3800
LAPOSTETŐ SZIGETELÉSE, ERESZCSATOR-
NA-TAKARÍTÁS, -JAVÍTÁS. HÍVJON BIZA-
LOMMAL! TEL.: 06 70 239-3114
Lapostető szigetelése, egyéb munkák. 4 Pillér 
Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
Tetőfedő-bádogos ácsmester lapostető 
szigetelést, tetőjavítást vállal. Felmérés, 
kiszállás ingyenes. Anyagot biztosítok. Tel.: 
06 20 617-2137
LAPOSTETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, bá-
dogos-tetőfedő munkák. Tel.: 06 1 783-3803, 
06 20 471-1870
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, épí-
tését, kondenzációs kazánok telepítését teljes 
körű ügyintézéssel. Tel.: 06 20 264-7752
Zárak szerelése, javítása 0-24 óráig. Megbízha-
tó mérnök. Tel.: 06 30 851-9333
Retro parkettacsiszolás, lerakás, javítás. Fes-
tés-mázolás referenciával. Sok éves gyakorlat-
tal. Tel.: 06 20 945-5473, 06 30 499-1814
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák is, 
kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: 06 30 
568-6255
Zernyi Patrik: festés, csempézés, kartonozás, 
kisebb-nagyobb kőműves munkákat vállalok. 
Tel.: 06 20 983-8391
Kőműves munkák, festés, glettelés, burkolás, 
zománcolás, tető javítása, lakásbontás. Tel.: 06 
20 233-1681

ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, fes-
tés-mázolás, veszélyelhárítás, dryvitszigetelés, 
bádogozás. Tel.: 06 1 783-3803, 06 20 471-
1870
Festés, tapétázás, mázolás, duguláselhárítás 25 
000 Ft. Minőség, garancia! Tel.: 06 70 250-9132
KŐMŰVES MUNKÁK, TÉRKÖVEZÉS, KERÍTÉSEK, 
JÁRDÁK, VÍZÓRAAKNÁK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. 
TEL.: 06 30 341-3423
Kőműves munkák. Falazás, vakolás, színe-
zés, dryvit szigetelés, betonozás, vasszerelés, 
zsalukő rakás, tetőszerkezeti és ácsmunkák. 
Lakatosmunkák, kapuk, kerítések készítés, 
térburkolat, komplett lakás és házfelújítés, 
építés. Zöldkert Bau, 06 20 469-3665, szám-
laképesen.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Fix 25 000 Ft-tól, kame-
rás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, víz-, gáz-, fűtés-
szerelés. Tel.: 06 70 250-9132
Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burko-
lás, festés, tapétázás, zománcozás, víz-, gáz-, 
villanyszerelés, laminált parketta lerakása és 
teljes lakástakarítás. Rémusz Építőipari Kft. Tel.: 
06 30 516-1612
Építőipari cég vállalja lakások és családi házak 
teljes körű kivitelezését, felújítását, kőműves, 
hőszigetelés, burkolás stb. Tel.: 06 30 305-2739, 
06 20 448-7667

 HÁZTARTÁSI GÉPEK 
MOSÓGÉP JAVÍTÁSA TÖBB ÉVTIZEDES TA-
PASZTALATTAL, GARANCIÁVAL. BIRÓ IST-
VÁN. TEL.: +36 20 937-8110

 ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, JAVÍTÁS, KÁBELEZÉS 
LEOSZTÁSOK, KÉSZÜLÉKHANGOLÁSOK, BE-
ÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201 5368, 06 20 537-6281
Lapos TV-k, színes TV-k javítása, beállítása 
mindennap. PAÁL FERENC, tel.: 243-9462, 06 
30 940-1802.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bőví-
tés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06 30 857-2653

 REDŐNY 
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖ-
VID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, 
SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 
410-7924, 06 20 934-5728
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, 
függönykarnis készítése, javítása. Redőny-
tokok szigetelése. Tel.: 06 1 356-4840, 06 30 
954-4894

 TÁRSASHÁZAK 
Társasházak-lakásszövetkezetek könyvelését, 
bevallások, beszámolók elkészítését vállaljuk 
300 Ft/albetét/hó díjtól. Érdeklődés napközben: 
605-5000 vagy www.petpek.hu
Vállalom társasházak közös képviseletét Bu-
dapest II., XII. és I. kerületében. Épületüzemel-
tetési tapasztalattal, OKJ-s Társasházkezelő 
végzettséggel. Forduljon hozzám bizalom-
mal. E-mail: molnarth@gmail.com Tel.: +36 
20 357-5881
Társasházi lépcsőházak takarítását, hólapá-
tolását vállaljuk 10 000 Ft/hó díjtól. Érdeklődés 
napközben: 605-5000 vagy www.petpek.hu
TÁRSASHÁZ, LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT 
VÁLLALJUK. METZ MÁTÉ. TEL.: 06 20 349-
5395

Apróhirdetések
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EGYÉNI KÉPZÉS
KUTYÁKNAK

a II. és  III. KERÜLETBEN!
Szeretnéd, ha a kedvenced rád figyelne?

Nincs, aki etesse, sétáltassa?
Szeretnél kutya-gazdi pároshoz

igazodó, egyéni kutyakiképző oktatást?

Fordulj hozzám bizalommal!
HÁZHOZ MEGYEK!

Siegler Márk 
tapasztalattal rendelkező kutyakiképző

msiegler82@gmail.com;
+36 20 774-2771

TÁRSASHÁZAK TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁSÁT 
VÁLLALJUK! CSAPATUNK PRECÍZ, KIFOGÁS-
TALAN MUNKÁJÁRA 100%-OS GARANCIÁT 
BIZTOSÍTUNK. WWW.FLASHCLEAN.HU TEL.: 
06 30 455-1522

 SZOLGÁLTATÁS 
AUTÓBONTÓ AUTÓKAT VÁSÁROL BON-
TÁSRA. HIVATALOS IGAZOLÁS ÉS A BON-
TÓBA SZÁLLÍTÁS DÍJMENTES. TEL.: 06 30 
742-0830
ÚJ FODRÁSZAT NYÍLT a Hűvösvölgyi út és 
a Bognár utca sarkán, a volt zöldséges he-
lyén.KATONA PIROSKA (06 70 360-9943), 
NAGY MAGDA (06 70 224-3725), MATYKÓ 
ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖ-
TYI (06 20 251-7171) szeretettel várja régi 
és új vendégeit.
Faanyagvédelem. Elérhetetlen faszerkezetek, 
ereszaljak, oromdeszkák, faanyag védelme 
alpintechnikával is. petranyialpin@gmail.com 
Tel.: 06 30 952-6096
Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre, 
szobafestő munkát vállal garanciával. Tel.: 
06 30 913-8245
IRODÁK, LÉPCSŐHÁZAK TELJES KÖRŰ TA-
KARÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK PRE-
CÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA 100%-
OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK WWW.
FLASHCLEAN.HU TEL.: 06 30 455-1522

 KERT 
KERTÉPÍTÉS, ÖNTŐZŐRENDSZEREK TELE-
PÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA. TERMŐFÖLD 
SZÁLLÍTÁSA. FAKIVÁGÁST, SZÁLLÍTÁST, 
METSZÉST, PERMETEZÉST, LOMBGYŰJTÉST 
ÉS EGYÉB KERTI MUNKÁKAT VÁLLALOK. 
SZŐCSI DÉNES. TEL.: 06 30 784-6452
Kertmester, minden, ami kert. Akár napi díjban 
is. Tel.: 06 20 348-8753
FAVIZSGÁLAT, SZAKVÉLEMÉNY, FAÁPOLÁS, 
FAKIVÁGÁS, METSZÉS,  15 év szakmai ta-
pasztalat, megbízhatóság, favizsgáló-faápoló 
szakmérnöktől. Egervári Krisztián. Tel.: 06 20 
561-7063
Kertépítés, fakivágás, metszés, permetezés, 
fűnyírás, sövénynyírás, tereprendezés, zöld-
hulladék elszállítása. Farkas György. Tel.: 06 
30 685-9502
Vállalunk házikert-gondozást, zöldfelület-kar-
bantartást, favágást, faápolást kötéltechniká-
val, metszést, illetve egyéb kerti munkálatokat. 
Hívjon bizalommal. Tel.: +36 20 357-5881
KERTÉPÍTÉS, FAKIVÁGÁS, METSZÉS, PER-
METEZÉS, FŰKASZÁLÁS, BOKROK, SÖ-
VÉNYEK NYÍRÁSA, NÖVÉNYTELEPÍTÉS, 
ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA; MINDEN, 
AMI KERT. FARKAS NORBERT. TEL.: 06 30 
550-7761
KERTÉPÍTÉS, TERMŐFÖLD-SZÁLLÍTÁS. 
ÖREGKERTEK IFJÍTÁSA, METSZÉS, PERME-
TEZÉS, FŰNYÍRÁS, FAKIVÁGÁS, SZÁLLÍTÁS. 
BOKROK, SÖVÉNYEK VÁGÁSÁT, LOMBOK 
GYŰJTÉSÉT VÁLLALOM. SZILÁGYI CSABA. 
TEL.: 06 20 970-7506
Kertápolás, kertépítés szakszerűen, ker-
tésztechnikustól 28 év szakmai tapaszta-
lattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 30 495-9862
FAKIVÁGÁS, FŰNYÍRÁS, SÖVÉNYNYÍRÁS, 
FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS. VESZÉLYES FÁK 
KIVÁGÁSA ALPINTECHNIKÁVAL IS. TEL.: 06 
30 994-2431
KERTÉPÍTÉS, TÉRKÖVEZÉS, FAVÁGÁS, BO-
ZÓTIRTÁS, METSZÉS, GYEPESÍTÉS, KERÍTÉS-
ÉPÍTÉS, TEREPRENDEZÉS. INGYENES FEL-
MÉRÉS, ÁRAJÁNLAT! WEB: WWW.TELEK-
RENDEZES.HU TEL.: 06 20 259-6319

Kertgondozást (metszés, permetezés, fű, sövény 
nyírás, növény telepítés) és egyéb ház körüli 
munkát vállal gyakorlott, leinformálható nyug-
díjas férfi. Tel.: 06 30 388-1588

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS 
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉ-
RÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. 
A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 06 30 456-3938
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol 
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, 
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, köny-
veket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út 
12. Gyulai Tamás, info@tallerantik.hu www.
tallerantik.hu Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543
FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT: HAGYATÉK, 
BÚTOR, FESTMÉNY, ÓRÁK, HERENDI, ZSOL-
NAI PORCELÁNOK. VI., TERÉZ KRT. 47. ÜZ-
LETÜNK. TEL.: 06 70 521-0179
FIGYELEM! FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT: 
HAGYATÉKBÓL MARADT BUNDÁK, RUHÁK. 
TEL.: 06 70 521-0179
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZ-
PÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, 
ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNOKAT, 
CSILLÁRT, HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNY-
VEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, 
LEMEZEKET, ÍRÓGÉPEKET, VARRÓGÉPET, 
BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TELJES HAGYA-
TÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 
20 597-8280
Szőrmebunda vétele legmagasabb áron, 
50 000 Ft-tól több 100 000 Ft-ig. Ruha-
tárak, dísztárgyak, bizsuk, törtarany, tel-
jes hagyaték értékbecsléssel. Tel.: 06 30 
308-9148
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALAT-
TI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJ-
TA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, 
ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, 
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BO-
ROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN 
KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. DÍJTALAN 
ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 322-2697, 06 
20 494-5344
Megnyitottuk az üzletünket, mindenféle régi 
tárgyakat vásárolunk, írógépet, varrógépet, 
könyveket, régi bundákat, festményeket, porce-
lánt, karórát, zsebórát. Arany ékszereket, ezüst 
tárgyakat. Hívjon bizalommal. II., Török utca 4. 
Tel.: 06 20 231-0572, 06 20 324-6562

 VÉTEL-ELADÁS 
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, MŰTÁR-
GYAKAT VÉRTESI ANTIKVÁRIUM VÁSÁ-
ROL! VÍRUS IDEJÉN MASZKBAN, KESZ-
TYŰBEN. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 
06 20 425-6437
Könyvek, könyvtárak, teljes hagyaték (retro, 
kerámia, porcelán, fotó, plakát, képeslap, kis-
bútor, CD, hanglemez) felvásárlása, helyszínen 
készpénzért. Tel.: +36 20 922-0001
BECSÜLETES ÁRON VÁSÁROLOK RÉGISÉ-
GET, HANGSZEREKET, FESTMÉNYEKET, POR-
CELÁNOKAT, ÓRÁKAT, ÉKSZEREKET, TELJES 
HAGYATÉKOT. TEL.: 06 70 610-3438
A STUDIO ANTIKVÁRIUM DÍJMENTES KI-
SZÁLLÁSSAL, KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL 
KÖNYVEKET, TELJES KÖNYVTÁRAKAT, TÉR-
KÉPEKET, KÉZIRATOKAT, FESTMÉNYEKET, 
PORCELÁNOKAT, TELJES HAGYATÉKOT. TEL.: 
06 1 312-6294, 06 30 941-2484
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem 
kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 
325-6753
A Galerieschic belvárosi bolt régi porcelánt vá-
sárol. Szidónia. 1051 Budapest, József nádor tér 
12. Tel.: +36 20 509-4445

Arany-ezüst, BRILLIÁNS 20 000 FT/G (1 karát-
tól) ékszerek, dísztárgyak, mechanikus kar-, 
zseb-, fali óra, hagyaték-felvásárlás: 1117 
Bp., Fehérvári úti Vásárcsarnok, virágsor, Por-
celán-Ezüst Üzlet. Tel.: 06 1 209-4245, 06 20 
200-6084, +36 20 200-6085
GÁBOR ESZMERALDA BECSÜS MŰGYŰJTŐ-
NŐ!! Kiemelt áron vásárol (készpénzért) 
festményeket, bútorokat, órákat, ezüst-
tárgyakat, aranyékszereket, pénzérméket, 
cirkuszi tárgyakat, porcelánokat, Herendit, 
Kovács Margitot. Ingyenes kiszállás, érték-
becslés. Üzlet: Tel.: 06 1 789-1693, 06 30 
898-5720
Nerc, róka, nutria, mindenfajta szőrmebun-
dát vásárolok, ill. teljes ruhanemű-hagya-
tékot, kiegészítőket, valamint könyveket, 
hanglemezeket, varrógépeket és minden-
fajta bizsukat. Tel.: +36 20 229-0986

  ÉLETJÁRADÉK 
Fiatal hölgy kötne eltartási, illetve életjáradéki 
szerződést, havi jutalék esetében, hívjon biza-
lommal. Tel.: 06 20 536-5299
45 ÉVES EGYETEMI TANÁRNŐ ELTARTÁSI, 
ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST KÖTNE ODA-
KÖLTÖZÉS NÉLKÜL. SZÍVESEN SEGÍTEK AZ 
ELLÁTÁSBAN, AUTÓVAL RENDELKEZEM. 
SZEMÉLYES MEGBESZÉLÉS ÉRDEKÉBEN 
HÍVJON BIZALOMMAL. TEL. : 06 30 934 
3232
ÉLETJÁRADÉK-ELTARTÁS-GONDVISELÉS. 
BECSÜLETES, KERESZTÉNY HÁROMGYER-
MEKES CSALÁD VÁLLALNÁ EGYEDÜLÁLLÓ 
NYUGDÍJAS GONDOZÁSÁT. (ANYAGI TÁ-
MOGATÁS, TAKARÍTÁS, ÉTKEZÉS STB.) CS. 
TIBOR. TEL.: 06 70 610-3438
JÓL KERESŐ, NAGY GYAKORLATTAL ÉS 
FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKE-
ZŐ FIATAL PÁR ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST 
KÖTNE EGYEDÜLÁLLÓ, IDŐS SZEMÉLLYEL. 
MÉLTÓ, MEGBECSÜLT, NYUGODT ÉLETET 
BIZTOSÍTUNK. TELEFON: 06 20 443-0015.

 EGYÉB 
INGYENES LELKISEGÉLY IDŐS NYUGDÍJA-
SOKNAK! MINDEN HÉTKÖZNAP 12-15 ÓRA 
KÖZÖTT! (MAGÁNY, DEPRESSZIÓ, GYÁSZ) 
TEL.: 06 20 232-4154
Kisebb lakatos munkákat vállalok. Tel.: 06 30 
784-6452
TRAMONTÁNA KÖTÖDE: Brother CK-35 
kötőgép (3 db) és Passap/Pfaff DM-80 
kötőgép tartozékokkal eladó. Egyedi, di-
vatos, méretre készülő kézi kötött, horgolt 
ruhadarabok. Sapkamodellek. Nagy fonal-
választék saját fonalból is. www.kotode.hu, 
tel.: 356-6009.

Műfogsorok, implantátumon 
elhorgonyzott, fémlemezes 
kivehető fogsorok, szakszerű 
tisztítását, és javitását vállaljuk.

Időpont egyeztetés: 
06-20-4949-239  

FOGTECHNIKAI LABORATÓRIUM
– Margit Híd Budai Hídfőnél –

e-mail: info@absolutedent.hu
web: www.absolutedent.hu

Hirdessen a

következő megjelenés: 2021. március 14én.
lapzárta: keretes – március 4., apró – március 8.

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton történik. Ideiglenes 
nyitvatartás: hétfő: 9–12-ig 13–18-ig, kedd–csütörtök: 9–12-ig, 13–18-ig, péntek: 9–12.00, 13-ig–16-ig 
Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222. Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% áfa, 
11–20 szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 
megjelenéstől 10% kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 10% kedvezmény. A kedvezmények 
nem vonhatók össze. Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), készpénzfizetéssel rendezve. 
online apróhirdetésfelvétel a nap 24 órájában: ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/ Fizetési lehe-
tőség: az interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely bankfiókban, vagy banki utalással.

kereteshirdetésfelvétel: szabo.gergely@budaipolgar.hu e-mail-címen, illetve a telefonon a (06 30) 
989-0782-es számon. keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft, 1/2 170 000 Ft, 1/4 110 
000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; feketefehér: 1/1 old. 265 000 Ft, 1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 
1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli. Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 
20%, 10-től 30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tu-
lajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

1021 Bp. Hűvösvölgyi út 114.
Rendeléseket a 

06 20 410-8874 
telefonszámon várunk. 

szeretettel várja
kedves vevőit!

RÉTESBOLT
Új
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Komjádi 
Gyógyszertár

1023 Budapest, Komjádi Béla u.3.
Tel.: (06 1) 336-0221,

(06 30) 204 1150

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Vérhalom 
Patika

1025 Budapest, Vérhalom tér 8.
Tel.: (06 1) 212-2871,

(06 30) 593 4353

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Patika Szombat!
Ha szombat, akkor Patika!

kedvezmény
MINDEN SZOMBATON

 Az akció érvényes 
minden recept nélkül kapható 

nem támogatott termékre 2021. 12. 31-ig.

15%

CSÚCSON AZ ARANY ÁRA, MOST ÉRDEMES ELADNI!

FESTMÉNYEKET VÁSÁROLUNK!

Weblap: louisgaleria.huNálunk az értékbecslés, szaktanácsadás 40 éves szakmai tapasztalattal INGYENES! Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Louis Galéria: Bp., II. Margit krt. 51–53. • Tel.: 06-1/316-3651, 06-30/944-7935
E-mail: lakatos@mconet.hu (A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)

Törtarany és fazonarany 
felvásárlás!

Fogaranyat (foggal együtt is!)
Fazonarany: akár 12 000–21 800 Ft/g

KERESÜNK: - Boldizsár István, - Czóbel Béla, - Berkes Antal, 
- id. Markó Károly, - Neogrády Antal, - Molnár C. Pál, 

- Márffy Ödön, - Henczné Deák Adrienn, - Barabás Miklós, 
- Mednyánszky László, - Vastagh Géza, - Egry József, 

- Glatz Oszkár, - Ligeti Antal, - Molnár József, - Scheiber Hugó, 
- Telepy Károly, - Vaszary János műveket is!Csók István Szőnyi István

Gyűjteményembe keresek 
színes, régi eozinmázas  
körpecsétes Zsolnay porcelánt! 
Törötett is! Mérettől függően 
300 000–3 000 000 Ft-ig!

Karórákat, zsebórákat, faliórákat vásárolok! 
100 000–300 000 Ft-ig! (akár hibásat is)

Forgalomból kivont valutákat, kitüntetéseket vásárolok

Herendi porcelánt készpénzért 
vásárolok!

Ezüsttárgyakért kimagasló árat fizetünk készpénzben!

Törtezüst: akár 120–200 Ft/g
(hiányos étkészletet is) 

Törtezüst, fazonezüst: 300–1200 Ft/g

ÉPÍTKEZŐK,
FELÚJÍTÓK FIGYELEM!

Cégünk komplett 
rezsinullázó beruházásokkal, 

felújításokkal foglalkozik. 
Ha CSOK-ot, állami támogatást, 

hitelt akar, teljes körűen intézzük.  
Ha új családi házat szeretne 
támogatást, hitelt papírokat 

intézzük. 
Bővebb felvilágosításért hívjon, 

vagy írjon. 

Telefon: 06 30 603-4379 
E-mail: 

xxlpartner@hotmail.com

A Közkincs Egyesület

„Mozgó Könyvek”
könyves szekereire, közhasznú
könyvterjesztés céljára vásárol
könyveket, házi könyvtárakat,

illetve örömmel fogad 
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107
Online könyves szekér:
www.mozgokonyvek.hu

• Karosszériajavítás
• Fényezés

• Teljes körű biztosítási
ügyintézés: akár önrész
és amortizáció nélkül*

2085 Pilisvörösvár
Csokonai u.3.

06 20 559-1942

GUTH CAR VÖRÖSVÁR KFT.

*részletekért
érdeklődjön

telefonon vagy
személyesen


